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Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,

Το σημερινό τεύχος του περιοδικού είναι αφιερωμένο στην Alzheimer Europe, την οργάνω-
ση που εκπροσωπεί τις εθνικές εταιρείες Alzheimer σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Alzheimer Europe
με τις πρωτοβουλίες της, οι οποίες περιγράφονται εκτενώς στο τεύχος αυτό, έχει στόχο να κά-
νει την Άνοια ευρωπαϊκή προτεραιότητα της Δημόσιας Υγείας. Επιπλέον, αγωνίζεται να προω-
θήσει νομοθετικά τα δικαιώματα των ανοϊκών ασθενών και να διεκδικήσει κεφάλαια για την ορ-
γάνωση ερευνητικών προγραμμάτων για τη νόσο Αλτσχάιμερ και τις άλλες άνοιες. 

Η Εταιρεία μας, σε συνεργασία με το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία επι-
στημονική διημερίδα με θέμα «Νεότερες εξελίξεις στην Άνοια 2008. Νόσος Αλτσχάιμερ: Από τους
αναστολείς χολινεστερασών στη θεραπεία με βλαστοκύτταρα», στις 22-23 Φεβρουαρίου 2008,
στο ξενοδοχείο King George. Στη διημερίδα συμμετείχαν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομι-
λητές. Την παρακολούθησαν 250 γιατροί και άλλοι επαγγελματίες Υγείας και καλύφθηκε εκτε-
νώς από τα Μ.Μ.Ε.

Πιστεύουμε ότι με τις προσπάθειες όλων μας, επαγγελματιών υγείας, ασθενών, φροντιστών
και των άλλων μελών της Εταιρείας μας τα θέματα σχετικά με την άνοια προσελκύουν όλο και
περισσότερο το ενδιαφέρον της Πολιτείας αλλά και του ευρέως κοινού!

Με την ευχή να είμαστε πάντα αισιόδοξοι και δημιουργικοί!

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - ψυχίατρος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών,
είναι ένας 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 όσων έχουν οποιαδήπο-
τε σχέση με τη νόσο αυτή. Σε συνεργασία με εθελοντές-ειδικούς
επιστήμονες οργανώνει ομάδες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ψυ-
χολογικής υποστήριξης φροντιστών και προγράμματα νοητικής ενδυ-
νάμωσης και άλλων θεραπειών ασθενών. Εκδίδει και διανέμει δωρεάν έντυπο πληρο-
φοριακό υλικό. Τέλος, ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα, όπως επίσης και την 
εφαρμογή νέων θεραπευτικών μεθόδων. 

Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που επανεκλέγεται κάθε 2
χρόνια και 8μελή επιστημονική επιτροπή. Σήμερα  αριθμεί 850 μέλη. Βάσει των εκλο-
γών που πραγματοποιήθηκαν στις 21.03.07, το Δ.Σ. συγκροτούν οι:

Πρόεδρος: Παρασκευή Σακκά

Αντιπρόεδρος:  Δημήτρης Ζαννίδης

Γενική Γραμματέας: Όλγα Λυμπεροπούλου 

Ταμίας: Κώστας Νικολάου  

Σύμβουλοι: Κώστας Σιδερίδης, Κωστής Προύσκας, Αγγελική Ανδριανάκη 

Αναπληρωματικά μέλη: Ελένη Σπυράντη, Ειρήνη Νοτιά, Ευαγγελία Μπουρμά, 
Ολυμπία Σκέντζου

Η Γραμματεία της Εταιρείας λειτουργεί καθημερινά 09.00 - 17.00 στα τηλέφωνα 210
 7013271 -266 και -291, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για πλη-
ροφορίες.
Το Web Site της Εταιρείας είναι: www.alzheimerathens.gr 

Τριμηνιαία περιοδική έκδοση 

της Εταιρείας Νόσου Alzheimer 

και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Ιδιοκτησία
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και
Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 και
Στίλπωνος 33, Αθήνα, Τ.Κ. 116 36
Τηλ. 210-7013271, -266 και -291. 

e-mail: info@alzheimerathens.gr και

kentroalz@ath.forthnet.gr

Εκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά

Διευθύντρια Σύνταξης
Όλγα Λυμπεροπούλου

Συντακτική Επιτροπή
Αρετή Ευθυμίου
Νομική Καρπαθίου
Ευδοξία Λύκου
Βασιλική Μαράτου
Κώστας Νικολάου
Ειρήνη Νοτιά
Κωστής Προύσκας
Παρασκευή Σακκά

Τιράζ
2.500 τεύχη

Δημιουργικό – Επιμέλεια
Παραγωγής
Μάριος Αυγουστάτος  
Media Link ABEE. 
Τηλ. 210-9421900

Διανέμεται Δωρεάν

Η Εταιρεία μας ενδιαφέρεται
πολύ για τις απόψεις των
αναγνωστών του περιοδικού.
Μη διστάσετε να μοιραστείτε τις
γνώσεις, τις εμπειρίες και τις
απορίες σας μαζί μας! Στείλτε τα
κείμενά σας στη διεύθυνση της
Εταιρείας μας ή στα e-mail μας:
info@alzheimerathens.gr 
kentroalz@ath.forthnet.gr 

AAllzzhheeiimmeerrΕνημέρωση
για τη νόσο
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Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συνα-
φών Διαταραχών Αθηνών σε συνερ-
γασία με το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ πραγ-
ματοποίησε με μεγάλη επιτυχία
Διημερίδα με θέμα τις νεότερες
εξελίξεις στην Άνοια. Η διημερί-
δα πραγματοποιήθηκε στις 22 και
23 Φεβρουαρίου 2007 στο ξενοδο-
χείο King George και απευθυνόταν σε 

επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται
με τη νόσο Αλτσχάιμερ και τις άλλες

μορφές άνοιας. Τις εργασίες της
διημερίδας παρακολούθησαν
περισσότεροι από 250 συμμετέ-
χοντες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία

να ακούσουν τις ομιλίες διακεκρι-
μένων Ελλήνων και ξένων επιστη-

μόνων. 

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2007, η Alzheimer Europe, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία  για τη
νόσο Αλτσχάιμερ, κατόρθωσε να συγκεντρώσει την υποστήριξη 42 μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 19 διαφορετικές χώρες για την εκστρατεία της,
ώστε να γίνει η Άνοια Ευρωπαϊκή προτεραιότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγεί-
ας. Η Alzheimer Europe απευθύνει πρόσκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Πα-
γκόσμια Οργάνωση Υγείας και στις εθνικές κυβερνήσεις, να αναγνωρίσουν τη
νόσο Αλτσχάιμερ ως μείζον ζήτημα Δημόσιας Υγείας και να οργανώσουν διε-
θνή, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα δράσης έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά οι προκλήσεις που προκύπτουν από τον διαρκώς αυξανόμενο α-
ριθμό των ασθενών με άνοια.
Αποτέλεσμα των συντονισμένων αυτών προσπαθειών ήταν η δημιουργία της
Ευρωπαϊκής Συμμαχίας (European Alzheimer’s Alliance), Πρόεδρος της οποίας
είναι η Françoise Grossetete, Ευρωβουλευτής της Γαλλίας. Η κ. Grossetete α-
ναφέρει χαρακτηριστικά: «Κάθε 24 δευτερόλεπτα ένας ακόμα άνθρωπος 
προσβάλλεται από νόσο Αλτσχάιμερ στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε αυξημένη
χρηματοδότηση και συστηματική έρευνα για να κατανοήσουμε τις αιτίες της νό-
σου και να ορίσουμε καινούργιους και καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης και
πρόληψης της Αλτσχάιμερ και των συναφών ασθενειών. Αν καταφέρουμε να
καθυστερήσουμε την έναρξη της νόσου κατά 5 χρόνια, θα είμαστε σε θέση να
μειώσουμε σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων με άνοια και να εξασφαλί-
σουμε περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής για τους συμπολίτες μας». 
Η Διακήρυξη του Παρισιού (Paris Declaration), υιοθετήθηκε στην Ετήσια Συνά-
ντηση της Alzheimer Europe στις 29 Ιουνίου 2006 στο Παρίσι. Είναι ένα έγ-
γραφο-κάλεσμα για δράση προς τους Ευρωπαϊκούς φορείς πολιτικής χάραξης,
αλλά και προς τους απλούς πολίτες, ώστε να γίνει η Άνοια προτεραιότητα στο
χώρο της Δημόσιας Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει:
• Να αναγνωριστεί η νόσος Αλτσχάιμερ ως μια σημαντική πρόκληση για τη Δη-

μόσια Υγεία και να σχεδιαστούν εθνικά, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα
δράσης.

• Να οργανωθούν καμπάνιες ενημέρωσης για το ευρύ κοινό με σκοπό τον έ-
γκαιρο εντοπισμό των πρώιμων συμπτωμάτων της νόσου.

• Να τεθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και να αυξηθεί η χρηματοδότηση για
πανευρωπαϊκές έρευνες σχετικά με τα αίτια, την πρόληψη και τη θεραπεία της
νόσου Αλτσχάιμερ και των συναφών διαταραχών.

• Να αποτελέσει η άνοια απαραίτητο κομμάτι της ιατρικής εκπαίδευσης.

• Να αναγνωριστεί η πολύτιμη συνεισφορά των Εταιρειών Alzheimer και να
τους χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για να συνεχίσουν το έργο τους.

• Να ενημερωθούν οι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την άνοια σχε-
τικά με το έργο των Εταιρειών Alzheimer έτσι ώστε να παραπέμπουν τους α-
σθενείς τους σε αυτές τις δομές για να λάβουν επιπλέον ενημέρωση και να ε-
πωφεληθούν από τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

• Να αναγνωριστεί το φορτίο των φροντιστών των ασθενών με άνοια και
να συγκροτηθούν υπηρεσίες που θα στοχεύουν στην ελάφρυνση του
φορτίου αυτού.

• Να επεκταθούν τα προγράμματα και οι υπηρεσίες που στοχεύουν στη δημι-
ουργική απασχόληση και την πνευματική άσκηση των ανοϊκών ασθενών.

Οι συντονισμένες προσπάθειες της Εταιρείας μας είχαν ως αποτέλεσμα τόσο την
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, όσο και τη θερμή και άμεση ανταπόκριση
των Ελλήνων Ευρωβουλευτών μας στο κάλεσμά μας για την υποστήριξη των στό-
χων της Alzheimer Europe. Οι Ευρωβουλευτές που έχουν υπογράψει τη Διακή-
ρυξη του Παρισιού και συμμετέχουν δυναμικά στην προώθηση των ζητημάτων
που σχετίζονται με την άνοια είναι οι : 
Ρόδη Κράτσα, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωβουλευτής Ν.Δ.
Νίκος Βακάλης, Ευρωβουλευτής Ν.Δ. 
Μαριλένα Κοππά, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ
Μαίρη Ματσούκα, Ευρωβουλεύτης ΠΑΣΟΚ
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Ευρωβουλευτής Ν.Δ.
Δημήτριος Παπαδημούλης, Ευρωβουλευτής ΣΥΝ
Μαργαρίτης Σχοινάς, Ευρωβουλευτής Ν.Δ.

Το τεύχος αυτό της εφημερίδας μας είναι αφιερωμένο στην Ευρωπαϊκή 
εκστρατεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ και φιλοξενεί δηλώσεις των παραπάνω Ευ-
ρωβουλευτών, όπως επίσης και συνέντευξη του κ. Jean George, Executive Di-
rector της Alzheimer Europe. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά για τη συμμε-
τοχή, το ενδιαφέρον και την υποστήριξή τους.  

Ελένη Μαργιώτη
Ψυχολόγος

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33 • Αθήνα • Τ.Κ. 116 36 • 210-7013271, -266, -291 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr33
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Νόσος Αλτσχάιμερ: από τους αναστολείς χολινεστερασών
στη θεραπεία με βλαστοκύτταρα
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Ο N.Scarmeas, Associate Professor of Neurology, 
Columbia University Medical Center, USA

Η Πρόεδρος της Εταιρείας, Δρ. Π. Σακκά με την Ευρωβουλευτή
της Ν.Δ. κα Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Ο N.Robakis, Professor of Neuroscience, 
Mount Sinai School of Medicine, USA

Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ
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Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο!
Συνέντευξη του Jean Georges,  Executive Director της Alzheimer Europe στην Ελένη Μαργιώτη

Ας θέσουμε 
την Άνοια ως 

προτεραιότητα 
στη Δημόσια Υγεία

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33 • Αθήνα • Τ.Κ. 116 36 • 210-7013271, -266, -291 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr�

Ποιο ήταν το αρχικό κίνητρο για τη δημιουργία της
Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη νόσο Αλτσχάιμερ;
Το αρχικό κίνητρο ήταν η κινητοποίηση, η ευαι-

σθητοποίηση και η συνεργασία ανθρώπων από 
όλες τις χώρες της Ευρώπης σε θέματα που σχετί-
ζονται με την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ορα-
ματιστήκαμε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία να έχει αντί-
κρισμα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και το κα-
ταφέραμε!

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας;
Το αποτέλεσμα ήταν να ευαισθητοποιηθεί και να 
ενημερωθεί το ευρύ κοινό σχετικά με την Άνοια,
την πρόληψή της, τις ανάγκες των ασθενών και το
φορτίο των φροντιστών. Η άγνοια ήταν ένα από
τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε.  

Βρήκατε την ανταπόκριση που θα θέλατε από τις
χώρες στις οποίες απευθυνθήκατε; 
Η ανταπόκριση ήταν αρκετά ικανοποιητική. Σκε-
φθείτε ότι στη Σλοβενία και στη Γαλλία έχουμε την
υποστήριξη έξι υπουργών. Μας χαροποίησε ιδιαί-
τερα και το γεγονός ότι επτά από τους  Έλληνες 
Ευρωβουλευτές δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην
Ευρωπαϊκή Συμμαχία  για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Με
αυτό τον τρόπο γίνεται ευρέως γνωστή και η δρά-
ση των Εταιρειών που υποστηρίζουν τα δικαιώμα-
τα των ανοϊκών ασθενών και των οικογενειών
τους, όπως είναι η Εταιρεία σας. 

Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στα
κέντρα λήψης αποφάσεων των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Τώρα είναι η ώρα όλοι οι υπουργοί Υγείας από ό-
λες τις χώρες της Ευρώπης να στηρίξουν την
Alzheimer Europe, ώστε να γίνει η Άνοια προτε-
ραιότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας. Δεν υ-
πάρχει καιρός για χάσιμο!

Το πρόβλημα της νόσου Αλτσχάιμερ είναι σο-
βαρό, ευρέως διαδεδομένο και με σοβαρές 
επιπτώσεις στην προσωπική, οικογενειακή και
κοινωνική ζωή. Η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί
τη συχνότερη μορφή άνοιας από την οποία
πάσχουν 160.000 άνθρωποι στην Ελλάδα,
6.000.000 στην Ευρώπη και 26.000.000 σε
όλο τον κόσμο. Οι τάσεις δε είναι αυξητικές,
αφού η άνοδος του μέσου όρου ζωής στις α-
νεπτυγμένες και κυρίως στις υπό ανάπτυξη
χώρες, έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση
της συχνότητας εμφάνισης των παθήσεων της
τρίτης ηλικίας, στις οποίες συγκαταλέγονται
και οι άνοιες.
Οι επιστήμονες, οι ασθενείς, οι φροντιστές και
οι οργανώσεις Αλτσχάιμερ έχουν ενώσει τις
προσπάθειές τους με αποτέλεσμα οι γνώσεις
μας για τις ανοϊκές διαταραχές να αυξηθούν
τα τελευταία χρόνια και να μας κινητοποιή-
σουν σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο για την
αντιμετώπισή τους . 
Στα πλαίσια του 5ου και του 6ου Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα που
καλύπτουν τις χρονικές περιόδους 1998-
2002 και 2002-2006 πολλά ερευνητικά προ-
γράμματα χρηματοδοτήθηκαν και προσέφε-
ραν χρήσιμα συμπεράσματα. Το νέο Πρόγραμ-
μα Πλαίσιο (FP7) που καλύπτει την περίοδο
2007-2013 προσφέρει ακόμα περισσότερες
χρηματοδοτικές δυνατότητες για έρευνα της
νόσου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυ-
τό υπάρχουν πολλές δυνατότητες αξιοποίη-
σης ευκαιριών και κοινοτικών κονδυλίων από

ερευνητές που θέλουν να εργαστούν και ν’ 
ανταλλάξουν γνώσεις κι εμπειρίες. Παράλλη-
λα, τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας χρημα-
τοδοτούν πολλές δράσεις ενημέρωσης κι ευαι-
σθητοποίησης της κοινής γνώμης.
Το έργο που επιτελεί η Εταιρεία Νόσου
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
είναι πολύ σημαντικό για την προώθηση, την 
ενημέρωση, την κατανόηση και την υποστήρι-
ξη όλων όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη
νόσο αυτή. Η συνεργασία σας με ευρωπαϊκούς
φορείς όπως η Alzheimer Europe θα κάνει το
έργο σας πιο δυνατό κι αποτελεσματικό.
Η πρωτοβουλία της Alzheimer Europe για
την προώθηση της «Διακήρυξης του Παρισι-
ού για τις πολιτικές προτεραιότητες της ευ-
ρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη νόσο
Αλτσχάιμερ» αποτελεί πραγματικό κάλεσμα
για δράση στους φορείς χάραξης πολιτικής,
ώστε να τεθεί η Άνοια ως προτεραιότητα στη
Δημόσια Υγεία που τόσο δίκαια το αξίζει.
Πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υ-
πογράψαμε τη Διακήρυξη για τις προτεραιό-
τητες του κινήματος, επειδή ακριβώς θέλουμε
να δείξουμε τη σημασία που έχει η συνεργα-
σία μας με την κοινωνία των πολιτών για τη
βελτίωση της κατάστασης των ανθρώπων
που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άλλους τύ-
πους άνοιας.

Ρόδη Κράτσα, 
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ευρωβουλευτής Ν.Δ.
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Αλτσχάιμερ
μας αφορά
όλους

Μπορούν να γίνουν
περισσότερα για
τους ανοϊκούς
ασθενείς και τις
οικογένειές τους
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Η αναγνώριση του προβλήματος, η ενη-
μέρωση για το πρόβλημα και η αντιμε-
τώπισή του με ευαισθησία και αποτελε-
σματικότητα αποτελούν το βασικό τρί-
πτυχο κάθε κοινωνίας, που σέβεται τον
συνάνθρωπό της που ζει με τη νόσο
Αλτσχάιμερ και, κυρίως, του αναγνωρί-
ζει το δικαίωμα στη ζωή.
Η νόσος Αλτσχάιμερ μας αφορά όλους.
Τα ολοένα και περισσότερο αυξανόμενα
ποσοστά των ατόμων που προσβάλλο-
νται από τη νόσο τόσο στην Ελλάδα ό-
σο και διεθνώς, δεν μας αφήνουν κανέ-
να περιθώριο αδράνειας. Το κοινωνικό
κράτος μπορεί να απουσιάζει, να μην εί-
ναι στο πλάι τους, αλλά εμείς είμαστε
και θα αγωνισθούμε γι’ αυτούς, για τους
γύρω τους και για το σύνολο. Το απαι-
τούν πρώτα απ’ όλα οι αριθμοί: μόνο
στην Ελλάδα σήμερα πάσχουν 160.000
άτομα, ενώ κάθε επτά δευτερόλεπτα ένα
άτομο προσβάλλεται παγκοσμίως. Το
ζητά η ευαισθησία, η ανθρωπιά και η ελ-
πίδα, που συνοδεύουν τη δυναμική πα-
ρέμβαση και συστράτευση όλων μας.

Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, έχου-
με κερδίσει τη μισή μάχη. Αν αναγνωρί-
σουμε τη νόσο Αλτσχάιμερ ως μία μά-
στιγα για τη Δημόσια Υγεία, έχουμε 
κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τον στόχο 
όλων των φορέων στην Ελλάδα, την Ευ-
ρώπη και διεθνώς, οι οποίοι αγωνίζο-
νται χρόνια τώρα για την παροχή ίσων
ευκαιριών ανακούφισης και βοήθειας σε
όλους τους πάσχοντες, ανεξάρτητα από
ηλικία, φύλο, εθνότητα, οικογενειακή
κατάσταση ή εκπαιδευτικό και κοινωνι-
κό επίπεδο. Η διάβρωση της ζωής και της
προσωπικότητας του ανθρώπου με τις
γνωστές επιπτώσεις-επιβαρύνσεις σε προ-
σωπικό και οικογενειακό επίπεδο μας 
αγγίζει όλους και πρέπει να συμμετάσχου-
με ενεργά στην προώθηση όλων των απα-
ραίτητων ενεργειών, ο καθένας με τη 
δύναμή του, ώστε από μάστιγα να μετα-
τραπεί σε πρόκληση της ανθρωπιάς μας.

Μαριλένα Κοππά, 
Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ

Ο εγκέφαλος αποτελεί ίσως το θαυμα-
στότερο μηχανισμό ενόργανης ύλης σε
όλο το σύμπαν, αλλά και τη μεγαλύτερη
πρόκληση για την πρωτοποριακή επι-
στημονική έρευνα.
Υπέγραψα με ενθουσιασμό τη Διακήρυ-
ξη του Παρισιού της Alzheimer Europe
και παρακολουθώ με προσοχή τις δρά-
σεις και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Κίνησης Πολιτών για τις Επιστήμες του
Εγκεφάλου “Meeting of Minds”, διότι
συμφωνώ με την αναγνώριση της νό-
σου Αλτσχάιμερ, καθώς και των υπο-
λοίπων νευροεκφυλιστικών ασθενειών
του εγκεφάλου, ως υψίστης πολιτικής
προτεραιότητας της Δημόσιας Υγείας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκατομμύρια
είναι οι συμπολίτες μας που ζουν τριγύ-
ρω μας με τη νόσο Αλτσχάιμερ ή με κά-
ποια άλλη μορφή άνοιας, ενώ η γήραν-
ση του πληθυσμού θα επιτείνει οπωσδή-
ποτε το πρόβλημα στο μέλλον. Κατά
συνέπεια, δεν μας επιτρέπεται να αδια-
φορούμε γι’ αυτό το πρώτης τάξεως
πρόβλημα, το οποίο αφορά δυνητικά ό-
λους μας.

Από πλευράς μου, έδωσα μάχη τόσο
στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτρο-
πή ITRE (Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέρ-
γειας), της οποίας είμαι τακτικό μέλος,
όσο και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, για να ενισχυθεί η 
έρευνα επί του ανθρώπινου εγκεφάλου
στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
2007-2013 (7ο ΠΠ ΕΤΑ). Σήμερα, οι
νόσοι του εγκεφάλου και οι συναφείς α-
σθένειες που συνδέονται με τη γήραν-
ση, όπως η Άνοιa, αποτελούν διακριτό
ερευνητικό πεδίο στο Θεματικό Τομέα
«Υγεία» του 7ου ΠΠ ΕΤΑ, εξασφαλίζο-
ντας έτσι μια σίγουρη πηγή ευρωπαϊκής
χρηματοδότησης. Ωστόσο, έχω την πε-
ποίθηση ότι περισσότερα μπορούν να
γίνουν για την υποστήριξη, τόσο των ε-
ρευνητών όσο και των ίδιων των ασθε-
νών, των οικογενειών τους και των πε-
ριθαλπόντων.
Γι’ αυτό θα ήθελα να εκφράσω την αμέ-
ριστη συμπαράστασή μου προς την Ευ-
ρωπαϊκή Συμμαχία της Alzheimer
Europe για τη νόσο Αλτσχάιμερ. 

Νίκος Βακάλης
Ευρωβουλευτής Ν.Δ.
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"Αν δεν έχεις γέρο, δως κι αγόρασε", λέει
μια ελληνική λαϊκή παροιμία. Σίγουρα ο
λαός μας ξέρει ποια είναι  τα προβλήματα
των ηλικιωμένων και θεωρεί αναγκαία την
παρουσία τους, όποια κι αν είναι η κατά-
στασή τους και όχι μόνο όταν έχει την α-
νάγκη τους. Σε μια αληθινά και όχι επίπλα-
στα πολιτισμένη κοινωνία είναι κανόνας η
προσπάθεια για αμοιβαία αποδοχή και
συμβίωση των ανθρώπων διαφορετικής 
ηλικίας, ανεξάρτητα από το αν είναι υγιείς
ή όχι και αν έχουν δυνατότητα προσφο-
ράς έργου. Ζώντας στην αρχή μιας κρίσι-
μης φάσης των δημογραφικών εξελίξεων
στην Ευρώπη, γνωρίζουμε ότι μετά από
λίγες δεκαετίες, για πρώτη φορά σε περίο-
δο ειρήνης, τα 2/3 του πληθυσμού θα α-
ποτελούνται από ενήλικες μεγάλης ηλι-
κίας. Οι εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης
μάς επιτρέπουν να παρακολουθούμε τη
γήρανση και να δίνουμε ονόματα στα επα-
κόλουθα της φθοράς του σώματος και
στην αδράνεια του λογικού. Στην εποχή
μας, μια από τις συχνότερες μορφές άνοι-
ας είναι η νόσος Αλτσχάιμερ. Οι προβλέ-
ψεις δείχνουν ότι τα 6.000.000 ασθενών
που ζουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη
πρόκειται να πολλαπλασιαστούν. Ελπίδα
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
της νόσου δεν δίνουν μόνο οι επιστημονι-

κές έρευνες αλλά κυρίως η δομημένη αντι-
μετώπισή της από δημόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς, από εθελοντές και ιδιώτες
που ευαισθητοποιούνται ή θίγονται από
τα πολλαπλά προβλήματα που συνοδεύ-
ουν την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ.
Συγχαίρω τόσο την Εταιρεία Νόσου
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθη-
νών όσο και την οργάνωση Alzheimer Eu-
rope για την ενεργό παρουσία τους στον
ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο, τον συντο-
νισμό των προσπαθειών ευαισθητοποίη-
σης των κέντρων λήψης αποφάσεων 
και την οργάνωση της συνδρομής στους 
πάσχοντες ηλικιωμένους καθώς και τη 
συμπαράσταση στους οικείους τους. Εύ-
χομαι η προσπάθεια για βελτίωση των
συνθηκών ζωής των πασχόντων από
Αλτσχάιμερ να αποδώσει σύντομα καρ-
πούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυξάνοντας
τις ελπίδες για ευημερία και αποδοτικότη-
τα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 

Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου
Ευρωβουλευτής Ν.Δ.

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι ίσως η πιο χα-
ρακτηριστική περίπτωση ασθένειας των
πολιτών που δε βρίσκονται πια στην πιο
μάχιμη περίοδο της ζωής τους -αν και δυ-
στυχώς επιτίθεται και σε νεαρότερες ηλι-
κίες- παρουσιάζοντας μια αυξανόμενη τά-
ση επέκτασης. Οι προβλέψεις σχετικά με
τους ρυθμούς αύξησής της εμφανίζονται
ως ιδιαίτερα ανησυχητικές. 
Η επιστήμη, ωστόσο, έχει να παρουσιάσει
πολλές θετικές εξελίξεις σε ότι αφορά στη
νόσο Αλτσχάιμερ, οι οποίες μπορούν να
αποβούν σωτήριες στο προσεχές μέλλον
για μεγάλο αριθμό πολιτών. 
Σύμφωνα με τεκμηριωμένα στοιχεία σχετι-
κών ερευνών, μεταξύ των αιτιών πρόκλη-
σης της νόσου καταγράφεται και ένας 
αριθμός από κοινωνικές παραμέτρους που
συνδέονται είτε με την εμφάνιση είτε με

την επιδείνωση της ασθένειας, όπως είναι:
η κακή διατροφή, η καθιστική ζωή, το άγ-
χος, η χρήση αλκοόλ και καπνού κτλ. Το
μήνυμα που στέλνει σήμερα η επιστήμη
στις κοινωνίες και στους πολίτες είναι ότι
η νόσος Αλτσχάιμερ δεν αποτελεί μια νο-
μοτελειακή προοπτική για τα υποψήφια
θύματά της, αλλά μια κατάσταση που
μπορεί να αντιμετωπιστεί εποικοδομητικά,
αν στηριχθεί σε ενεργητικές παρεμβάσεις
ενημέρωσης, στη λήψη προληπτικών μέ-
τρων, στη δημιουργική αμφισβήτηση του
«σύγχρονου» τρόπου ζωής που δίνει προ-
τεραιότητα στο «φαίνεσθαι» και όχι στο
«είναι». 

Μαίρη Ματσούκα
Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ

Υπάρχει ελπίδα για
την πρόληψη και 
τη θεραπεία της

νόσου Αλτσχάιμερ

Η νόσος 
Αλτσχάιμερ 

μπορεί 
να αντιμετωπιστεί
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Σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά
στοιχεία, το 2007 ο αριθμός των α-
σθενών με άνοια ήταν περίπου 26,6 ε-
κατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο.
Μάλιστα, οι ερευνητές προβλέπουν ότι
μέχρι το 2050 ο αριθμός αυτός θα τε-
τραπλασιαστεί και ένας στους 85 αν-
θρώπους θα πάσχει από τη νόσο
Αλτσχάιμερ, που είναι η πιο συχνή μορ-
φή άνοιας. Περισσότερο από το 40%
των ασθενών αυτών θα βρίσκεται στο
τελικό στάδιο και θα χρειάζεται αυξη-
μένη ιατρική και φαρμακευτική φροντί-
δα ή νοσηλεία σε ειδικά κέντρα και μο-
νάδες. Στην Ελλάδα σήμερα λειτουρ-
γούν μόλις επτά κέντρα για τη φροντίδα
των ασθενών με άνοια, τα οποία συγ-
χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κον-
δύλια. Παρόλη την προσπάθεια που γί-
νεται, τα κέντρα αυτά δεν είναι αρκετά
για τις ανάγκες των ασθενών. Επιπλέον,
η μη ορθολογική διαχείριση των κονδυ-

λίων των προγραμμάτων για την Δημό-
σια Υγεία απειλεί τη βιωσιμότητα της
λειτουργίας τους. Με ερωτήσεις και πα-
ρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές θα
προσπαθήσουμε να επισημάνουμε τα
κακώς κείμενα και να ενισχύσουμε τις
δράσεις  μας για τη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής των ασθενών.

Δημήτρης Παπαδημούλης 
Ευρωβουλευτής ΣΥΝ

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι σήμερα μία
οδυνηρή πραγματικότητα, αφού αποτε-
λεί την τέταρτη αιτία θανάτου στις ανε-
πτυγμένες χώρες μετά τις καρδιακές πα-
θήσεις, τον καρκίνο και τα εγκεφαλικά
επεισόδια. Περίπου 6.000.000 συναν-
θρώπων μας πάσχουν σήμερα από τη
νόσο στην Ευρώπη και δυστυχώς ο α-
ριθμός των ασθενών αναμένεται να αυ-
ξηθεί ανησυχητικά στο μέλλον. Στο
πλαίσιο μιας ανεπτυγμένης, σύγχρονης,
ευρωπαϊκής κοινωνίας η επαρκής ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη των ανοϊκών
ασθενών, η υποστήριξη των φροντι-
στών τους, η έρευνα για τις αιτίες αλλά
και τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ
είναι επιβεβλημένες. Η αντιμετώπιση
της νόσου Αλτσχάιμερ και των συνα-
φών διαταραχών και η ανάδειξή τους
σε κεντρικό σημείο της πολιτικής Υγεί-
ας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί υ-
ποχρέωσή μας. 
Το έργο που προσφέρει τόσο σε ευρω-
παϊκό επίπεδο η Alzheimer Europe, όσο
και σε εθνικό επίπεδο η Εταιρεία Νόσου
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών
Αθηνών είναι σημαντικό. Η Alzheimer

Europe αποτελεί σήμερα το σημαντικό-
τερο κέντρο παρακολούθησης της νό-
σου Αλτσχάιμερ στην Ευρώπη, έχοντας
στο ενεργητικό της πλήθος δραστηριο-
τήτων και πρωτοβουλιών που σκοπεύ-
ουν στη βελτίωση της φροντίδας και μέ-
ριμνας των ασθενών της νόσου
Αλτσχάιμερ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το
γεγονός ότι οι δραστηριότητες της
Alzheimer Europe υποστηρίζονται εκτε-
νώς και ενισχύονται από το πρόγραμμα
Δημόσιας Υγείας της Ε.Ε., ενώ είμαι βέ-
βαιος ότι το πρόγραμμα EuroCoDe (Ευ-
ρωπαϊκή Συνεργασία για την Άνοια),
στο οποίο κατέχει κεντρική ρόλο η
Alzheimer Europe, θα αποτελέσει άλλη
μία μεγάλη επιτυχία της οργάνωσης. Τα
παραπάνω στοιχεία δεν μπορούν παρά
να αποτελέσουν επιβράβευση της μέχρι
τώρα επιτυχούς πορείας της Alzheimer
Europe, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα
συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη επιτυ-
χία και στο μέλλον. 

Μαργαρίτης Σχοινάς
Ευρωβουλευτής Ν.Δ.

Θα ενισχύσουμε 
τις δράσεις μας 
για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής 
των ασθενών

Η ανάδειξη 
της Άνοιας σε
κεντρικό σημείο 
της πολιτικής
Υγείας αποτελεί
υποχρέωσή μας
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Eνημέρωση
Συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης του
ευρύτερου κοινού που ξεκίνησε το 2004, η Εται-
ρεία μας οργανώνει και πραγματοποιεί ομιλίες
στις Λέσχες Φιλίας και τα ΚΑΠΗ της Αττικής, αλ-
λά και των άλλων Νομών της Ελλάδας. Οι ομι-
λίες γίνονται από τη Δρ Παρασκευή Σακκά, νευ-
ρολόγο-ψυχίατρο. Σκοπός των εκδηλώσεων αυ-
τών είναι αρχικά η ενημέρωση για την άνοια, αλ-
λά και η  παραπομπή σε δημόσια Ιατρεία Μνήμης
όσων  ηλικιωμένων  κρίνεται απαραίτητο, ύστερα
από τη διεξαγωγή μίας σύντομης νευροψυχολογι-
κής αξιολόγησης για την ανίχνευση διαταραχών
μνήμης από εθελοντές ειδικούς ψυχολόγους.  

Ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης
Σε συνεργασία με τη Λέσχη Φιλίας Αγ. Αρτεμίου,
πραγματοποιούμε 2 ομάδες ασθενών σε εβδομα-
διαία βάση. Ειδικοί ψυχολόγοι με ασκήσεις νοη-
τικής ενδυνάμωσης, θεραπείες τέχνης και θερα-
πεία δι’ αναμνήσεων προσπαθούν να κινητοποιή-
σουν τους ανοϊκούς ασθενείς όλων των στα-
δίων, να βελτιώσουν ή να διατηρήσουν σταθερή
τη γνωστική τους κατάσταση και να προάγουν
την ψυχολογική τους.

Ομάδες μνήμης
Επιπλέον, στη Λέσχη Φιλίας Αγ. Αρτεμίου πραγ-
ματοποιούνται με μεγάλη επιτυχία ομάδες ενδυ-
νάμωσης της μνήμης υγιών ηλικιωμένων. Κατά
τη διάρκεια των συναντήσεων με την ψυχολόγο,
οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ενημε-
ρωθούν σχετικά με τη λειτουργία της μνήμης, να
μάθουν τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης
των προβλημάτων μνήμης που προκύπτουν στην
καθημερινή ζωή και να ενδυναμώσουν τη μνήμη
τους μέσω ειδικών ασκήσεων. 
Αντίστοιχη ομάδα λειτουργεί στη Λέσχη Φιλίας
Αλίμου.

Επιστημονικές Ημερίδες
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διατα-
ραχών Αθηνών σε συνεργασία με το Δ.Θ.Κ.Α.
ΥΓΕΙΑ διοργάνωσε διημερίδα με τίτλο «Νεότερες
εξελίξεις στην Άνοια: από τους Αναστολείς Χολινε-
στεράσης στη θεραπεία με βλαστοκύτταρα» στο ξε-
νοδοχείο King George στις 22 και 23 Φεβρουα-
ρίου 2008. Στη διημερίδα συμμετείχαν ειδικοί α-
πό την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διημερίδα α-
πευθυνόταν σε επαγγελματίες υγείας που ασχο-
λούνται με την Άνοια. 

Υποστήριξη συγγενών
Σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που καθορίζε-
ται από τη Γραμματεία της Εταιρείας μας, τα
μέλη, αλλά και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για
την άνοια, μπορούν να συμμετέχουν στις μηνι-
αίες συναντήσεις που γίνονται στο Κέντρο Ημέ-
ρας για ανοϊκούς ασθενείς. Εκεί θα έχουν την
ευκαιρία να μοιραστούν τις σκέψεις και τους
προβληματισμούς τους, να ενημερωθούν για
θέματα που αφορούν την άνοια ώστε να αντε-
πεξέλθουν με μεγαλύτερη ευκολία και αποτελε-
σματικότητα στις αυξημένες ανάγκες φροντί-
δας των ασθενών τους. 

Εκπαίδευση φροντιστών
Μετά από απαίτηση των οικογενειών των ανοϊ-
κών ασθενών, η Εταιρεία μας οργανώνει και
πραγματοποιεί κύκλους εκπαίδευσης οικογενει-
ακών φροντιστών που θα επαναλαμβάνονται

κατά τη διάρκεια του έτους. Κάθε κύκλος περι-
λαμβάνει 8 δίωρες ομιλίες που πραγματοποι-
ούνται κάθε Τετάρτη, 5.00 μ.μ. - 7.00 μ.μ. στα
γραφεία της Εταιρείας μας.

Β΄ Κύκλος Εκπαίδευσης
13.02.2008 Μνήμη-Άνοια. Απαντήσεις στις πιο συ-
χνές ερωτήσεις
20.02.2008 Είδη Άνοιας-Συμπτώματα-Εξέλιξη
2�.02.2008 Φαρμακοθεραπεία στην Άνοια
0�.03.2008 Το φορτίο των φροντιστών
12.03.2008 Πρακτικά θέματα φροντίδας ανοϊκών
ασθενών (1)
2�.03.2008 Διαταραχές συμπεριφοράς στην
Άνοια
02.04.2008 Πρακτικά θέματα φροντίδας ανοϊκών
ασθενών (2)
09.04.2008 Η άποψη του φροντιστή

Εκπαίδευση
Επαγγελματιών Υγείας
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Δια-
ταραχών Αθηνών πραγματοποιεί εκπαιδευτικά
προγράμματα για γιατρούς και άλλους επαγγελ-
ματίες υγείας με στόχο την καλύτερη διάγνωση
και θεραπεία των ανοϊκών ασθενών.
Τα προγράμματα αυτά διεξάγονται με την συνεργα-
σία Ιατρικών Συλλόγων, της «ΕΛΕΓΕΙΑ» και άλλων
Φορέων, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος (Χαλκίδα,
Λαμία, Λάρισα, Καλαμάτα, Καλάβρυτα, Τρίπολη,
Μεσολόγγι, Αθήνα).  

Εκδοτική Δραστηριότητα
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διατα-
ραχών Αθηνών εξέδωσε και διανέμει δωρεάν τα
παρακάτω ενημερωτικά έντυπα:
• «Η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να αντιμετωπιστεί:
Ενημερωθείτε!». Σύντομος οδηγός για το ευρύ κοινό
που περιλαμβάνει πληροφορίες για τη φύση της νό-
σου Αλτσχάιμερ, την εξέλιξή της, τη διάγνωση της
νόσου και τις δυνατότητες πρόληψης και θεραπείας.  
• «Εγχειρίδιο Φροντιστών». Πλήρης οδηγός για τους
φροντιστές που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη
νόσο Αλτσχάιμερ και πρακτικές συμβουλές για την
αντιμετώπιση των προβληματικών καταστάσεων και
συμπεριφορών των ανοϊκών ασθενών.
• «Νοητική ενδυνάμωση ασθενών με νόσο Αλτσχάι-
μερ», τεύχη 1 και 2. Περιλαμβάνουν οδηγίες σχετι-
κά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι
φροντιστές να ενθαρρύνουν την πνευματική δρα-
στηριότητα του αγαπημένου τους προσώπου που
πάσχει από άνοια, όπως επίσης και μια σειρά α-
σκήσεων νοητικής ενδυνάμωσης με τις οποίες μπο-
ρούν να ασχοληθούν ασθενείς με ήπιας έως μέ-
τριας βαρύτητας άνοια. 
• «Μαθαίνω για τη νόσο Αλτσχάιμερ». Απευθύνεται
σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και περιέχει απλοποιη-
μένες πληροφορίες, παιχνίδια και κουιζ γνώσεων
σχετικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών πραγματοποιεί ένα μεγάλο αριθμό ενημερωτικών, εκπαι-
δευτικών και άλλων εκδηλώσεων για τους φροντιστές, τους ασθενείς , αλλά και το ευρύτερο κοινό. Σκοπός των εκδηλώσε-
ων αυτών είναι η ενημέρωση της κοινότητας και η προαγωγή της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. 

Δραστηριότητες 2008

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ
Επιθυμώ να γίνω μέλος / να ανανεώσω την ετήσια συνδρομή μου 

στην Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών.
Ποσό ετήσιας συνδρομής 30 €

Κατάθεση χρημάτων: Εθνική Τράπεζα, Αρ.Λογαριασμού 180/480090-72 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ.

ΠΟΛΗ ΤΗΛ.

e-mail Διεύθυνση αποστολής:
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα, Τ.Κ. 116 36
Τηλ. 210 - 7013271 -266 -291, e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr

Στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2007 Κέντρο Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς στην οδό Μάρκου
Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33, στο Παγκράτι. Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί σαν μονάδα ημε-
ρήσιας θεραπευτικής φροντίδας ασθενών που πάσχουν από νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διατα-
ραχές. Κατά μέσο όρο, εξυπηρετούνται 30 ανοϊκοί ασθενείς ημερησίως. Στους ασθενείς παρέχεται
ένα δομημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ατομικών και ομαδικών υπηρεσιών θεραπείας και δραστη-
ριοτήτων που οργανώνεται από τη Διεπιστημονική Ομάδα του Κέντρου. Επιπλέον, ένας από τους
βασικούς στόχους του Κέντρου Ημέρας είναι η ψυχολογική υποστήριξη και ενημέρωση των φρο-
ντιστών των ασθενών και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντός τους, καθώς και η ευαι-
σθητοποίηση της κοινότητας. Στο Κέντρο Ημέρας στεγάζεται η Γραμματεία της Εταιρείας μας,
στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με
τη νόσο Αλτσχάιμερ και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75%
και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά 25 % 
στο Πλαίσιο του Ε. Π. «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006

Κέντρο Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών
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