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ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ 2015

Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 
Ίδρυμα Ευγενίδου - Πλανητάριο 

Λ. Συγγρού 378 
ώρες 10:00-17:00 

Ενημέρωση και εκπαίδευση 
για τους φροντιστές 

Δημιουργική απασχόληση 
για τα άτομα 

με νόσο Αλτσχάιμερ

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 
Τηλεφωνήστε στο 

210 7013271 



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 

Kωδικός: 8295

EIΣ ΜΝΗΜΗΝ

Eκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά

Διεύθυνση Σύνταξης
Λίνα Ανδριανάκη

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

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

Δημιουργικό Εκτύπωση

Τιράζ
3.000 τεύχη

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος 
ιδρύθηκε το 2002 από συγγενείς ατόμων με άνοια και επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη νόσο Αλτσχάι-
μερ. 

Στόχος της Εταιρείας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού, η υποστήριξη των ασθενών και των 
οικογενειών τους, η κινητοποίηση της Πολιτείας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών, η ίδρυση δομών 
για την περίθαλψή τους. 

Για την επίτευξη των στόχων της, η Εταιρεία υλοποιεί σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων:
Ø Κέντρα Ημέρας 

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία των Δήμων, η Εταιρεία λειτουργεί τέσσερα Κέντρα 
Ημέρας:
Παγκράτι: Μ. Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33, ώρες 9:00-20:00, τηλ. 210 7013271, e-mail: kentroalz@otenet.gr
Αμπελόκηποι: Βαθέος 25 και Πανόρμου, ώρες 9:00-15:00, τηλ. 210 6424228, e-mail: kentro_alz@otenet.gr
Μαρούσι: Ζήνωνος Ελεάτου 8, ώρες 9:00-15:00, τηλ. 210 6180073, e-mail: kalzmarousi@gmail.com
Ηλιούπολη: Αγ. Κωνσταντίνου 7, ώρες 9:00-14:00, τηλ. 210 9706347, e-mail: info@alzheimerathens.gr
Τα Κέντρα Ημέρας λειτουργούν ως μονάδες ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ και 
άλλες μορφές άνοιας. Σκοπός τους είναι η σταθεροποίηση ή και η βελτίωση των νοητικών και λειτουργικών δεξιο-
τήτων των ασθενών για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και η διατήρηση της κοινωνικότητάς τους. Το 
πρόγραμμα των Κέντρων Ημέρας περιλαμβάνει:
• Ιατρείο μνήμης
• Θεραπείες ενδυνάμωσης νοητικών λειτουργιών (μνήμης, λόγου, προσοχής κτλ)
• Ατομική και ομαδική δημιουργική απασχόληση
• Προγράμματα γυμναστικής
• Eιδικές θεραπείες (θεραπείες τέχνης, θεραπεία δι΄ αναμνήσεων, εργοθεραπεία κ.ά.)

Ø Ιατρείο μνήμης
Στα τακτικά ιατρεία μνήμης, τα οποία πραγματοποιούνται στα Κέντρα Ημέρας της Εταιρείας, εξετάζονται άτομα με 
προβλήματα μνήμης άνω των 60 ετών με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ και 
των άλλων μορφών άνοιας. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση των ατόμων τα οποία έχουν ήδη διαγνωστεί με κάποια μορ-
φή άνοιας και σκοπεύουν να ενταχθούν στα προγράμματα των δραστηριοτήτων στα Κέντρα Ημέρας. 

Ø Υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι» για ανοϊκούς ασθενείς 
Οι ψυχολόγοι που στελεχώνουν το πρόγραμμα επισκέπτονται περιοδικά τις οικογένειες των ασθενών κατ΄ οίκον και 
προσφέρουν εντελώς δωρεάν: 
• Αξιολόγηση και υποστήριξη των ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας
• Εκπαίδευση και συμβουλευτική για τους φροντιστές
• Επικοινωνία με την κοινότητα

Ø Εκπαίδευση φροντιστών
Tα Σεμινάρια Εκπαίδευσης και Υποστήριξης για τους φροντιστές ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ αποτελούνται από 7 
ή 8 δίωρες συναντήσεις, μία κάθε εβδομάδα, όπου οι φροντιστές έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ιατρικά 
θέματα σχετικά με την άνοια, για την καθημερινή φροντίδα ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ, για νομικά και κοινωνικά 
θέματα κ.ά., αλλά και να εκπαιδευτούν στη διαχείριση του ψυχικού φορτίου που προκαλεί στην οικογένεια η νόσος. 
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια επαναλαμβάνονται 2 ή 3 φορές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Ø Ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών
Ø Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης φροντιστών
Ø Εκπαίδευση έμμισθων φροντιστών
Ø Alzheimer Café

Tο Alzheimer Café είναι ένας συνδυασμός εκπαίδευσης και υποστήριξης για τους φροντιστές και συγχρόνως για 
τα άτομα με άνοια. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν τακτικά με ανθρώπους που αντιμετωπί-
ζουν παρόμοια προβλήματα, να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να δίνουν και να παίρνουν συναισθηματική υποστήριξη.

Ø Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας
Ø Ενημερωτικές ομιλίες για το κοινό
Ø Ερευνητικό έργο
Ø Έκδοση ενημερωτικού υλικού

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 180/480090-72
Alpha Bank 341.00.232.0000.184
Τράπεζα Πειραιώς:  674.81146.21486

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

Eλάτε μαζί μας!

Μαρία Κοτταρίδη εις μνήμην Κων/νου Νίττη
Αριστείδης Τσαμπαλίκας, Κων/να Τσαμπαλίκα εις μνήμην Δημήτρη Τσαμπαλίκα
Ι. Ψαλιδάκης, Κ. Ζουζούνης εις μνήμην Πέτρου Λεμονίδη
Φλώρα Μαρία Μπουγιατιώτη, εις μνήμην Αργυρώς Οικονόμου
Βασιλική Παπαδοπούλου εις μνήμην Χαράλαμπου Σακαλίδη
Ελευθερία Λέγου εις μνήμην Ευάγγελου Λέγου
Μαντζάκου Ζωή εις μνήμην Νίτσας Μαντζάκου
E. Αγγελάκη, Γ. Βιτζηλαίος, Γ. Γιαννοπούλου, Ι. Γουδέβενου, Σ. Δασκαλοπού-
λου, Μ. Δημελά, Δ. Θάνου, Β. Κατρά, Θ. Κλαδούχου, Χ. Κορρέ, Ε. Κολλαρά, 
Β. Λιάπη, Π. Μακρή, Ε. Μακριδάκη, Κ. Μαρτίνη, Μ. Μηλέου, Σ. Μιχαλαριά, Ε. 
Μιχελάκη, Κ. Μπάλα, Ρ. Μπαχαρνίκου, Δ. Μπουμπουτίνης, Μ. Παναγοπούλου, 
Μ. Παπαλεξανδράτου, Χ. Πιερράκου, Φ. Πλουσιάδου, Κ. Πουρνάζης, Μ. Ρα-

φτοπούλου, Μ. Σπανοπούλου, Ζ. Σταυροπούλου, Μ. Στεφάνου, Κ. Τόσου, Σ. Τσαούση, Γ. Τσενές, Α. 
Χατζηδοπαυλάκη, Αντώνης, Δήμητρα, Τάσος, Νάγια, Σταυρούλα, Βίκυ, Πέτρος, Γιώργος, Παντελής, 
Τζίνα, Γιάννης Ν., Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εις μνήμην Μαρί-
κας Σκλάβαινα.
Ειρήνη Χατζοπούλου εις μνήμην Δημήτρη Χατζόπουλου
Αικατερίνη Χατζηγεωργίου εις μνήμην Χρυσώς Χατζηγεωργίου
Νίκος Ρουφογάλης, Χρύσα Ρουφογάλη, Νίκος Μαυρογιαννόπουλος, Αγγελική Στεργιουδάκη, Άλκης 
Σκούρας, Γιάννης Βλην, Σοφία Εμφιετζόγλου εις μνήμην Ρίκας Βασιλείου
Κωνσταντίνος Καρύτσης εις μνήμην Βασιλικής Καρύτσου
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING ΑΕ, Νεκτάριος Μαστοράκης, Ανδρονίκη Μαστοράκη, Εμμανουήλ 
Μαστοράκης εις μνήμην Γεωργίου Μαστοράκη
Ουρανία Αντωνίου εις μνήμην Ουρανίας Λαμπρούσκου

ΝΕΑ 

ΥΠΗ
ΡΕΣΙ

Α Υποστήριξη ατόμων με άνοια πρώιμης έναρξης 
και των οικογενειών τους 



ΧΟΡΗΓΟΙ

Γιόκαρης Χ., Μακρόπουλος Α. 

 

  

 

ΦΙΛΟΙ

Ευφροσύνης Α., Ζέκου Μ., Λεμονίδου Αικ., 

Στεφανάτος Α., Χατζοπούλου Α., Αγουροπούλου Ε., 

Λέφα Ε., Γραμματικάκης Γ., Θεραπιώτου Δ., 

Γερακοπούλου Σ., Δραγώτη Δ., Λεκέας Σ., 

Χριστόπουλος Σ., Μακρόπουλος Α., Παπαδημητρίου Α.

Δωρεές προϊόντων 

Σίσσυ Τσακίρογλου – όργανα γυμναστικής

 – νοσοκομειακά βραχιόλια 

 – προϊόντα ατομικής υγιεινής
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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 ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους.

Στην Ευρώπη οι ανοϊκοί ασθενείς είναι σήμερα 10 εκατομμύρια και στην Ελλάδα 200.000. Παγκοσμίως οι ανοϊκοί 
ασθενείς είναι 44 εκατομμύρια και αναμένεται να φτάσουν τα 135 εκατομμύρια μέχρι το 2050. Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση η νόσος Αλτσχάιμερ απορροφά αυτή τη στιγμή το 25% του συνόλου των δαπανών για την υγεία. Οι έρευνες, 
οι επενδύσεις και η συνεργασία στο συγκεκριμένο τομέα σήμερα είναι ζωτικής σημασίας, τόσο για την επιστημο-
νική έρευνα και τον έλεγχο του κοινωνικού κόστους της άνοιας, όσο και για την προσφορά ελπίδας, αξιοπρέπειας 
και ποιότητας ζωής στα εκατομμύρια των πασχόντων και στις οικογένειές τους.
Τον τελευταίο χρόνο στη χώρα μας έχουν γίνει σημαντικά βήματα σχετικά με την αντιμετώπιση της άνοιας και της 
νόσου Αλτσχάιμερ ειδικότερα. Η ομάδα εργασίας ολοκλήρωσε και κατέθεσε στο Υπουργείο Υγείας το Εθνικό Σχέ-
διο Δράσης για την Άνοια και η Πολιτεία κατοχύρωσε νομοθετικά το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια. 
Πρέπει τώρα όλοι μαζί όσοι ενδιαφερόμαστε και εμπλεκόμαστε στη φροντίδα των ατόμων με άνοια, επαγγελματίες 
υγείας, φροντιστές, πολιτικοί, να δραστηριοποιηθούμε ώστε να υλοποιηθεί άμεσα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. 
Ας είμαστε αισιόδοξοι και ας ελπίζουμε πάντα για το καλύτερο!

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - Ψυχίατρος 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,



Με στόχο την πρόληψη της άνοιας και την υποστήρι-
ξη των ανθρώπων που πάσχουν και των οικογενειών 
τους ιδρύθηκαν πρόσφατα 13 Συμβουλευτικοί Σταθμοί 
για την Άνοια, 9 στην Αθήνα –στους Δήμους Περιστε-
ρίου, Αγ. Βαρβάρας, Αθηναίων, Φιλοθέης-Ψυχικού, Ν. 
Ιωνίας– και 4 στις Κυκλάδες – σε Άνδρο, Τήνο, Μήλο 
και Πάρο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι: 

•  προγράμματα πρόληψης (αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών, ομάδες νοητικής ενδυ-
νάμωσης σε ηλικιωμένους χωρίς προβλήματα μνήμης, ενημερωτικές ομιλίες στην 
κοινότητα) 

•  προγράμματα παρέμβασης για την άνοια (προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης για 
άτομα που πάσχουν από ήπια προβλήματα μνήμης, ομάδες υποστήριξης και εκπαί-
δευσης των συγγενών που φροντίζουν ανθρώπους με άνοια) 

•  ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για επαγγελματίες υγείας που στελεχώνουν κοινωνι-
κές υπηρεσίες 

Κάθε πότε και πού θα παρέχονται οι υπηρεσίες; 
Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, εκπαιδευμένοι σε θέματα διαχείρισης της  άνοιας, 
εξυπηρετούν τους ενδιαφερομένους δύο ημέρες την εβδομάδα. Συγκεκριμένα:
Δήμος Περιστερίου
1ο ΚΑΠΗ Ανθούπολης, Αχαΐας 4, τηλ. 210 5753181, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 9:00-14:00    
3ο ΚΑΠΗ, Βάρναλη & Ραιδεστού, τηλ. 210 5740590, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 9:00-14:00    
7ο ΚΑΠΗ Λόφου Αξιωματικών, Μαραθωνοκάμπου 15, τηλ. 210 5738554, κάθε Παρα-

σκευή, 9:00-14:00 
Δήμος Αγ. Βαρβάρας: 1ο ΚΑΠΗ, Καλαντζάκου 7, τηλ. 210 5690075, κάθε Δευτέρα 

και Τετάρτη,  9:00-14:00
Δήμος Αθηναίων
1ο Δημοτικό Ιατρείο, Σόλωνος 78 - Καλφοπούλειο Υγειονομικό Κέντρο, 

τηλ. 210 3626587, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9:00-14:00
3ο Δημοτικό Ιατρείο, Θεσσαλονίκης 48 και Ηρακλειδών, τηλ. 210 3427513 και 

210 3427516, κάθε Δευτέρα και Τρίτη 9:00-14:00
4ο Δημοτικό Ιατρείο, Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110, τηλ. 210 5121921,  

κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 9:00-12:30
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Λέσχη Φιλίας και Δημιουργικής Ωριμότητας, Ρήγα Φεραί-

ου, Ν. Ψυχικό, τηλ. 210 6778166, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9:00-14:00
Δήμος Ν. Ιωνίας: (εν αναμονή)
Δήμος Άνδρου: Κέντρο Υγείας (Χώρα)
Δήμος Τήνου: Κέντρο Υγείας
Δήμος Μήλου: Γηροκομείο «Αγία Ελένη»
Δήμος Πάρου: Γραφεία της Κινητής Μονάδας της ΕΠΑΨΥ (Παροικιά) 
Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί στις Κυκλάδες λειτουργούν με τη συνεργασία της ΕΠΑΨΥ.

Ποιος μπορεί να έρθει σε επαφή με το Συμβουλευτικό Σταθμό;
Μπορούν να λάβουν υπηρεσίες ασθενείς που πάσχουν από άνοια, μέλη των οικογενειών 
τους οποιασδήποτε ηλικίας, άτομα άνω των 60 ετών που επιθυμούν να εξεταστούν ή να 
συμμετέχουν σε δράσεις πρόληψης, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, εργαζό-
μενοι σε τοπικούς φορείς και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την άνοια.   

Υπάρχει κόστος;
Δεν υπάρχει κόστος. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή; 
Γραμματεία Συμβουλευτικών Σταθμών στην Αθήνα: τηλ. 210 7563580, Δευτέρα, Τε-
τάρτη και Πέμπτη, ώρες 10.00-14.00 
Γραμματεία Συμβουλευτικών Σταθμών στις Κυκλάδες, τηλ: 22840 22011, καθημερινά 
08:30-16:30    

Υπεύθυνοι των Συμβουλευτικών Σταθμών: 
Δήμος Περιστερίου: Ιωάννα Παναγοπούλου, Διονύσιος Βούτος, Κοινωνικοί Λειτουργοί 
Δήμος Αγ. Βαρβάρας: Νάντια Αβράμη, Κοινωνική Λειτουργός 
Δήμος Αθηναίων: Ευγενία Τουρίκη, Ψυχολόγος - Αγγελική Κουτσαυλή, Κοινωνική Λειτουργός 
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Χρύσα Καραγιάννη, Ψυχολόγος - Νάντια Αβράμη, Κοινω-
νική Λειτουργός 
Δήμος Ν. Ιωνίας: Χρύσα Καραγιάννη, Ψυχολόγος 
Δήμος Άνδρου: Μαρία Γοδενοπούλου, Ψυχολόγος  
Δήμος Τήνου: Νίκος Σχορετσανίτης, Ψυχολόγος
Δήμος Μήλου: Αντωνία Χαλαμπαλάκη, Ψυχολόγος      
Δήμος Πάρου: Δημήτρης Γαλάνης, Κοινωνικός Λειτουργός 
Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου 
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Δρ. Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος - 
Ψυχίατρος.  
Στην επιστημονική ομάδα  συμμετέχουν οι: Αρετή Ευθυμίου, Ψυχολόγος - Μιχάλης 
Λάβδας, Ψυχολόγος - Στέλλα Παντελίδου, Ψυχολόγος - Τάσος Μαστρογιαννάκης, Οι-
κονομολόγος της Υγείας

Ποιος χρηματοδοτεί το έργο; 
Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες», το 
οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλά-
δα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα 
μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης 
ανάπτυξης.  

Ποιοι το υλοποιούν;
Το Πρόγραμμα υλοποιεί η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 
σε συνεργασία με την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (στο πλαίσιο 
λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας BA Κυκλάδων) και την CMT Προοπτική. 

Ενημερωτικές ομιλίες
• Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 - 3ο Κ.Α.Π.Η. Περιστερίου  

Δρ. Παρασκευή Σακκά:  Άνοια: η πρόκληση του 21ου αιώνα 
Ιωάννα Παναγοπούλου: Η μνήμη και οι διαταραχές της 
Διονύσιος Βούτος: Λειτουργία συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια

• Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 - 1ο Κ.Α.Π.Η. Περιστερίου  
Δρ. Παρασκευή Σακκά: Άνοια: η πρόκληση του 21ου αιώνα 
Ιωάννα Παναγοπούλου: Η μνήμη και οι διαταραχές της 
Διονύσιος Βούτος: Λειτουργία συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια

• Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 - Α΄ Κ.Α.Π.Η. Αγίας Βαρβάρας
Δρ. Παρασκευή Σακκά:  Άνοια: η πρόκληση του 21ου αιώνα 
Νάντια Αβράμη: Λειτουργία συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια 

• Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 - 7ο Κ.Α.Π.Η. Περιστερίου
Δρ. Παρασκευή Σακκά:  Άνοια: η πρόκληση του 21ου αιώνα 
Ιωάννα Παναγοπούλου: Η μνήμη και οι διαταραχές της 
Διονύσιος Βούτος: Λειτουργία συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια

•  Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 - Νέο Ψυχικό 
Λυκούργος Καρτσακλής:  Άνοια: η πρόκληση του 21ου αιώνα 
Χρύσα Καραγιάννη: Η μνήμη και οι διαταραχές της 
Νάντια Αβράμη: Λειτουργία συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια

13 Νέοι Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την Άνοια 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
04/11/2014

1ο ΚΑΠΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
06/02/2015

1ο ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
27/01/2015

3ο ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
21/01/2015
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Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια - Νόσο Alzheimer
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Στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής της 22/12/2014, ψηφίστηκε 
ομόφωνα –από όλα τα κόμματα– άρθρο νομοσχεδίου για την Ίδρυση 
Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια - Νόσο Αλτσχάιμερ και αμέσως 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σύστασή του.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο έχει σκοπό τη μόνιμη υποστήριξη της πολιτι-
κής της χώρας για την αντιμετώπιση της νόσου και την προστασία των 
δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους. 
Το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας - Νόσου Αλτσχάιμερ ασκεί ιδίως τις 
εξής αρμοδιότητες:

•  Εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νόσο, το οποίο υποβάλλε-
ται προς έγκριση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, και το οποίο μπορεί να επι-
καιροποιείται με βάση τη διαρκή έρευνα των νέων ιατρικών, κοινωνι-
κών, οικονομικών και νομικών δεδομένων.

•  Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου από 
τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα. Σχετική ετή-
σια έκθεση υποβάλλεται στον υπουργό Υγείας και στην αρμόδια Επι-
τροπή της Βουλής, αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

•  Γνωμοδοτεί για κάθε σχετικό με την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ 
σχέδιο νόμου που τίθεται υπόψη του, καθώς επίσης και για κάθε σχε-
τική με την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ κανονιστική πράξη, ώστε να 
εξασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις αρχές του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου.

•  Επικοινωνεί, με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση, με ενώσεις ασθενών 
και εξειδικευμένους στη νόσο επιστημονικούς φορείς.

•  Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς και ενωσιακές εκδηλώσεις ή ομάδες 
εργασίας με αντικείμενο τη νόσο.

•  Εισηγείται στον υπουργό Υγείας την προκήρυξη ερευνητικών προ-
γραμμάτων που κρίνονται σημαντικά όσον αφορά στη μελέτη της νό-
σου στη χώρα μας.

Στις 15/01/2015 μέλη του Παρατηρητηρίου ορίστηκαν τα εξής άτομα:

1)  Παρασκευή Σακκά, MD, PhD, Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Πρόεδρος 
Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Διευ-
θύντρια Τμήματος Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου – Νο-
σοκομείο Υγεία, ως Πρόεδρος.

2)  Μάγδα Τσολάκη, MD, PhD, Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Καθηγήτρια 
Νευρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer.

3)  Νίκος Σκαρμέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

4)  Σπύρος Ευθυμιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολο-
γίας – Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

5)  Βασιλική Παπανικολάου, MSc, PHD, Κοινωνιολόγος, Κοινωνική 
Ψυχολόγος, Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

6)  Ελπίδα Πάβη, DDS, MPH, PHD, Επιμελήτρια, Τομέας Οικονομικών 
της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

7) Παναγιώτης Βιδάλης, Νομικός, Ελληνική Επιτροπή Βιοηθικής.
8)  Δήμητρα Σιακοτού, Προϊσταμένη Τμήματος Εξωνοσοκομειακής 

Προστασίας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας.
9)  Δημήτριος Τάκης, Δημοσιογράφος, φροντιστής ατόμου με 

άνοια.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη είναι άμισθα. Η θητεία των μελών του Πα-
ρατηρητηρίου ορίζεται για πέντε (5) χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί 
μέχρι μία φορά.

Μέλη του Παρατηρητηρίου

Ελπίζουμε στη συμμετοχή 
και στη βοήθεια όλων 
των φορέων και των 
 ατόμων που ασχολούνται 
με την άνοια στη χώρα 
μας για την υλοποίηση 
του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την Άνοια - 
Νόσο Αλτσχάιμερ, που 
έχει ήδη εκπονηθεί με τη 
συνεργασία όλων μας.

Δρ. Π. Σακκά
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Κάθε επίσκεψη μια νέα εμπειρία
Τους τελευταίους τέσσερις μήνες εργάζομαι ως ψυχολόγος στην υπηρεσία 
«Φροντίδα στο Σπίτι» για άτομα με άνοια της Εταιρείας Νόσου Alzheimer 
Αθηνών. Το γεγονός αυτό με έχει φέρει σε επαφή με πολλές και διαφο-
ρετικές περιπτώσεις ανθρώπων με την ίδια νόσο. Κάθε επίσκεψη είναι μια 
καινούρια ανακάλυψη. Είναι εντυπωσιακό το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβά-
νονται διαφορετικά την πάθησή τους και πόσες διαφορετικές εκφράσεις 
έχει η νόσος από μόνη της. Άλλους τους καταβάλλει ψυχολογικά και δυ-
σκολεύονται να προσπαθήσουν. Άλλοι πάλι δεν το βάζουν κάτω και κά-
νουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να πάνε κόντρα σ’ αυτό που τους 
περιμένει. Συχνά σκέφτομαι πόσο θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς τους 
ανθρώπους για το απλόχερο μάθημα ζωής που μου προσφέρουν. Ένα 
μάθημα που με κάνει ολοένα και πιο δυνατή, πιο θετική. 

Βασικός στόχος στη δουλειά μου είναι η νοητική ενδυνάμωση των 
ασθενών. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να κρατήσω το ενδιαφέρον τους και 
τη διάθεσή τους, ώστε κι εκείνοι να προσπαθούν να συμμετέχουν ενεργά 
στην όλη διαδικασία. Οι ασκήσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες, έτσι ώστε να 
εξασκούν συγκεκριμένες γνωστικές λειτουργίες, οι οποίες σταδιακά αρχί-
ζουν να εκπίπτουν με την εμφάνιση της νόσου. Η μεγάλη πρόκληση είναι 
να βρίσκω συνεχώς καινούριες και διαφορετικές δραστηριότητες, που να 
έχουν πάντα το χαρακτήρα της νοητικής ενδυνάμωσης και οι οποίες να 
ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο των ασθενών. 

Οι προτιμήσεις των ασθενών καταγράφονται χωριστά, κρατάω σημειώ-
σεις για τις επιδόσεις, αλλά και πώς αντέδρασαν όταν για παράδειγμα έκα-
ναν το πρώτο τους παζλ ή όταν κάναμε τις πρώτες παροιμίες ή ζωγραφιές. 
Βασιζόμενη σε αυτό, με τον καιρό αποκτώ καλύτερη εικόνα για τις ανάγκες 
και τις ικανότητες του καθενός και «χτίζω» πάνω σε αυτό. Βεβαίως, αυτό έχει 
πάντα τις δυσκολίες του, διότι όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν από μέρα σε 
μέρα, πράγμα που κάνει τη δουλειά μου πιο απαιτητική, αλλά δημιουργική και 
ευρηματική ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένα αρκετά δύσκολο κομμάτι που αντι-
μετωπίζουμε σε αυτό το πρόγραμμα, αφού οι ασθενείς μας δεν έχουν πάντα 
τη διάθεση να ασχοληθούν ούτε να προσπαθήσουν. Πολλές φορές γι’ αυτό 
ευθύνεται η νόσος και εξίσου συχνά επειδή ο ασθενής αντιλαμβάνεται τη 
νοητική του έκπτωση και στενοχωριέται. Στην προσπάθειά μου να τους 
ενθαρρύνω και να εξηγώ πολλαπλές φορές το ίδιο πράγμα, έμαθα πως 
η υπομονή και η επιμονή είναι μοναδικά χαρίσματα. Το αποτέλεσμα με 
αποζημιώνει, γιατί σταδιακά δείχνουν να με εμπιστεύονται, με ακούνε, και 
τελικά αισθάνομαι φεύγοντας ότι τους έδωσα χαρά παρόλο που μπορεί να 
πιέστηκαν λιγάκι. Εκείνη τη στιγμή η ικανοποίησή μου είναι ανεκτίμητη. 

Ένας άλλος μεγάλος τομέας του «Φροντίδα στο Σπίτι» αφορά στην επαφή 
με τους φροντιστές. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν με τα άτομα με άνοια και βιώ-
νουν τη δύσκολη κατάσταση της νόσου καθημερινά. Το ψυχικό τους φορτίο 
είναι αβάσταχτο και πολλές φορές δημιουργεί στους ίδιους σοβαρά προ-
βλήματα υγείας. Η δική μου προσέγγιση είναι να τους συμπαρασταθώ και να 
τους προτείνω απλές τακτικές που συχνά αποδεικνύονται πιο λειτουργικές 
και αποτελεσματικότερες από αυτές που ακολουθούν οι ίδιοι. Προσπαθώ να 
τους δώσω μια διαφορετική οπτική της όλης κατάστασης, ώστε να προσανα-
τολιστούν προς μια πιο ισορροπημένη διαχείριση συναισθημάτων. 

Αυτό που παρατηρώ με συγκίνηση και λύπη είναι ότι οι φροντιστές, που 
συνήθως είναι οι σύζυγοι ή τα παιδιά των ατόμων με άνοια, δυσκολεύονται 
να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να βρουν λίγο χρόνο και να φροντί-
σουν και τον εαυτό τους. Οι άνθρωποι αυτοί παραδίδονται ολοκληρωτικά 
με τόση τρυφερότητα στα αγαπημένα τους πρόσωπα που είναι πραγματι-
κά συγκινητικό. Είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι ένδειξης στοργής, που με 
φέρνει μπροστά στην άνευ όρων αγάπη που μόνο μέσα στην οικογένεια τη 
συναντάς. Σκέφτομαι πως μέσα στην τεράστια δυσκολία των καταστάσεων 
που ζουν αγαπιούνται πραγματικά, γεγονός για το οποίο αξίζει να έχεις 
ζήσει. Μέσα από συζητήσεις με πολλές κυρίως γυναίκες φροντίστριες, τις 
οποίες εγώ μάταια προσπαθώ να τις πείσω να πάρουν λίγη απόσταση και 

να φροντίσουν τον εαυτό της, ακούω συχνά «εμένα με φρόντιζε πάντα 
ο άνδρας μου ή ο πατέρας μου, τώρα ήρθε η ώρα να ανταποδώσω την 
αφοσίωσή του». 

Δυστυχώς, όμως, η ψυχή και το σώμα δεν συγχωρούν. Πολλοί από αυ-
τούς έχουν ή αποκτούν σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν αντιμετωπί-
ζονται με το σωστό τρόπο. Η προσπάθειά μου είναι διαρκώς στοχευμένη 
στο να τους μεταπείσω και να κατανοήσουν ότι οι ανάγκες τους είναι εξί-
σου σημαντικές με αυτές των δικών τους ανθρώπων. 

Μια πραγματικά όμορφη εμπειρία είναι ότι όσο περνάει ο καιρός και 
ενώ γνωρίζω ότι η νόσος είναι μη αναστρέψιμη, πολλές φορές με νοητικές 
ασκήσεις εβδομάδων και έχοντας αποκτήσει πια μια σχέση εμπιστοσύνης 
με τον ασθενή, διαπιστώνω μικρά σημάδια σταθεροποίησης. Κάποιες φο-
ρές βλέπεις την αλλαγή της διάθεσης στους φροντιστές, που μπορεί να 
σου πουν «ξέρεις, αυτή την εβδομάδα μιλήσαμε λίγο και ήταν καλά». Όταν 
συμβαίνει αυτό, η ικανοποίηση που παίρνω είναι πολύ μεγάλη και σίγουρα 
μου δίνει δύναμη να προσπαθώ να γίνομαι ακόμα καλύτερη, στην επαφή, 
στις συμβουλές, στην υπομονή, στη νοητική παρέμβαση. Όσο περνάει ο 
καιρός, η στήριξη και η αγάπη σε αυτούς τους ανθρώπους είναι πιο σημα-
ντική, που μπορεί (στην περίπτωση των ασθενών) να μην την καταλαβαί-
νουν πάντα, αλλά σίγουρα την αισθάνονται. 

Εξίσου συγκινητική είναι και η αντιμετώπιση των φροντιστών, που έχουν 
ανάγκη από επικοινωνία και καθοδήγηση. Μπορεί η συμβουλευτική παρέμ-
βαση να μην έχει πάντα το αποτέλεσμα που θα ήθελα, όμως η χαρά και η δύ-
ναμη που αντλούν από τις επισκέψεις μας είναι πάντα αντιληπτή. Αυτές είναι 
οι στιγμές που σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι πραγματικά προσφέρεις, ίσως με 
ένα διαφορετικό τρόπο, πιο απλό και ανθρώπινο, που δεν μετριέται... παρά 
μόνο με το χαμόγελο που παίρνεις όταν σε συνοδεύουν στην πόρτα. 

Κλέα Μπάρλου 
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

«Φροντίδα στο Σπίτι» για Άτομα με Άνοια

Υποστήριξη ατόμων με Άνοια Πρώιμης Έναρξης 
και των οικογενειών τους

Η άνοια με πιο συχνή μορφή τη νόσο Alzheimer 
πλήττει κατά κύριο λόγο άτομα άνω των 65 
ετών. Οι μελέτες όμως δείχνουν ότι περίπου 5% 
των ατόμων που διαγιγνώσκονται με άνοια είναι 

ηλικίας 40 έως 65 ετών. Ο όρος Άνοια Πρώι-
μης Έναρξης αναφέρεται ακριβώς σε αυτές τις 

περιπτώσεις. Η Άνοια Πρώιμης Έναρξης έχει ιδιαί-
τερες και σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές προεκτάσεις τόσο για 
τον ασθενή όσο και για τους φροντιστές του. Κατά την εμφάνιση των 
πρώτων συμπτωμάτων, τα άτομα που πάσχουν από Άνοια Πρώιμης 
Έναρξης βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, εργάζονται, έχουν οικο-
γένεια, ανήλικα παιδιά και σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις. Τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες είναι πολύπλοκα και 
πιο δύσκολα από αυτά που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερης ηλικίας 
ασθενείς. Επιπλέον τα μέλη της οικογένειας χρειάζονται ενημέρωση 
και εκπαίδευση για την εξέλιξη της νόσου και τα συμπτώματα που τη 
συνοδεύουν. Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών ξεκινά μία νέα υπηρεσία με στόχο την υποστήριξη των ατό-
μων που πάσχουν από Άνοια Πρώιμης Έναρξης και των φροντιστών 
τους. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει: αξιολόγηση των ασθενών με 
ειδικές ψυχομετρικές δοκιμασίες, νοητική ενδυνάμωση των ασθενών 
και συμβουλευτική των φροντιστών. 
Υπεύθυνη της νέας υπηρεσίας είναι η ψυχολόγος Εύα Ντανάση. 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 6180073, 6947960962.

ΝΕΑ 

ΥΠΗ
ΡΕΣΙ

Α



7Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα, Τ.Κ. 11636 • www.alzheimerathens.gr • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@otenet.gr

ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ 2015

Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015, η Εταιρεία Νόσου 
Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών διοργα-
νώνει εκδήλωση με θέμα «Η ανακούφιση του φορτίου 
των φροντιστών», στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευ-
γενίδου - Πλανητάριο (Λ. Συγγρού 387) από τις 10:00 
έως τις 17:00. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η εκ-
παίδευση των φροντιστών ατόμων με νόσο Αλτσχάι-
μερ, παράγοντες που βοηθούν σημαντικά στο δύσκολο 
έργο τους. Ο ενημερωμένος και εκπαιδευμένος φροντι-
στής προσφέρει υψηλής ποιότητας φροντίδα και κατα-
φέρνει να χειρίζεται πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα 
που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της νόσου. Στο πλαί-
σιο αυτό οι φροντιστές των ανθρώπων με νόσο Αλ-
τσχάιμερ θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν στους 
ειδικούς επιστήμονες τις απορίες για τα προβλήματα 
που τους απασχολούν, τις δυσκολίες που βιώνουν, να 
εκπαιδευτούν για τους τρόπους επικοινωνίας και συμπε-
ριφοράς απέναντι στο άτομο που φροντίζουν, αλλά και 
να ενημερωθούν για το πώς να αντιμετωπίζουν καλύτε-
ρα το φορτίο της φροντίδας. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει δύο επαναλαμβανόμε-
νους κύκλους διαλέξεων με την εξής θεματολογία:

•  Συμπτώματα, εξέλιξη, κληρονομικότητα και φαρμα-
κευτική αγωγή της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ

•  Διαταραχές συμπεριφοράς και μη φαρμακευτικές 
παρεμβάσεις

•  Πρακτικά προβλήματα φροντίδας και επικοινωνία 
με τον ανοϊκό ασθενή

•  Το φορτίο του φροντιστή και πώς αντιμετωπίζεται

Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα για δημιουργι-
κή απασχόληση των ασθενών, όπως ασκήσεις μνή-
μης με μολύβι και χαρτί, εργοθεραπεία κ.ά., από τους 
επαγγελματίες υγείας και τους εθελοντές της Εταιρείας 
μας.

Η Ημέρα του Φροντιστή έχει καθιερωθεί εδώ και 
επτά χρόνια από την Εταιρεία μας, ώστε ο φροντιστής 
που βοηθά σε τακτική ή καθημερινή βάση το άτομο με 
νόσο Αλτσχάιμερ και φροντίζει για την κάλυψη την ανα-
γκών του, την άνετη και ασφαλή διαβίωσή του, να βρει 
αποτελεσματικές διεξόδους στις αυξημένες απαιτή-
σεις αυτής της φροντίδας και να διαχειριστεί πιο απο-
τελεσματικά την ψυχολογική, σωματική και οικονομική 
επιβάρυνσή του. 

Στους χώρους υποδοχής της εκδήλωσης θα διανέμονται ενημερωτικά έντυπα σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα δίνονται πληροφορίες για τα προ-
γράμματα λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 
210 7013271

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα των Δήμων:
Π. Φαλήρου, Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης, Αγ. Δημητρίου, 

Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, Αλίμου, Μοσχάτου - Ταύρου

Η εκδήλωση πραγματοποιείται 
με την υποστήριξη: 

Ίδρυμα Ευγενίδου



Για τους μυημένους στην τεχνολογία, το διαδίκτυο αποτελεί, δίχως αμφιβολία, 
παράθυρο σε μια ανεξάντλητη πηγή γνώσης. Σκεφτείτε κάτι, οτιδήποτε: ένα αντι-
κείμενο, μια έννοια, ένα μέρος του πλανήτη, έναν εξειδικευμένο όρο. Πληκτρο-
λογήστε το σε μια από τις δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης. Είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι θα εμφανιστούν στην οθόνη σας σελίδες επί σελίδων με πληροφορίες, άλλες 
σχετικές και άλλες όχι και τόσο σχετικές με το αντικείμενο της αναζήτησής σας. 
Πρόκειται για μια τεχνολογική εξέλιξη που έχει αλλάξει ριζικά και για πάντα τον 
τρόπο που μαθαίνουμε, καθώς η γνώση απελευθερώνεται, ανανεώνεται, κινείται 
αδιάκοπα μεταξύ των πέντε ηπείρων και γίνεται προσβάσιμη στον καθένα.

Ας υποθέσουμε τώρα ότι ψάχνετε πληροφορίες για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Αν 
δεν το έχετε κάνει ήδη, δοκιμάστε να πληκτρολογήσετε στο Google τη φράση 
«τεστ για τη νόσο Αλτσχάιμερ». Τι έχετε μπροστά σας; Περίπου 157.000 αποτε-
λέσματα. Οι τίτλοι των ιστοσελίδων που εμφανίζονται στις πρώτες σελίδες είναι 
άκρως ενθαρρυντικοί: «Να το τεστ που εντοπίζει το Αλτσχάιμερ 10 χρόνια πριν», 
«Κάντε το τεστ που προβλέπει αν θα πάθετε Αλτσχάιμερ με μόλις πέντε ερωτή-
σεις», «Κάντε το πιο καινούριο τεστ νοημοσύνης που εντοπίζει τα πρώτα σημάδια 
Αλτσχάιμερ». Μία επισκόπηση των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται στις πρώ-
τες 4-5 σελίδες θα σας δώσει μία ολοκληρωμένη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά 
με το θέμα που αναζητάτε, σωστά; Λάθος!

Στην περίπτωση του διαδικτύου, ισχύει ανεστραμμένη μία γνωστή σε όλους 
ρήση: η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να φαίνεται τίμια, πρέπει και να είναι 
τίμια. Το γεγονός ότι μία πληροφορία υπάρχει στο διαδίκτυο δεν σημαίνει 
τίποτε παραπάνω από το ότι κάποιος, κάποτε, αφιέρωσε λίγο από το χρόνο 
του για να την καταγράψει. Αυτό από μόνο του δεν κάνει ούτε την πληρο-
φορία έγκυρη ούτε την πηγή της αξιόπιστη. Πολλές φορές μάλιστα, οι πληρο-
φορίες που εμφανίζονται δεν αποτελούν απλά προϊόν ημιμάθειας του συντάκτη 
τους, αλλά είναι και εντελώς παραπλανητικές (όπως για παράδειγμα το τεστ νο-
ημοσύνης που εντοπίζει τη νόσο Αλτσχάιμερ), με αποτέλεσμα να οδηγούν τον 
ενδιαφερόμενο σε λανθασμένες κινήσεις και επιλογές.

Όταν αναζητάτε πληροφορίες ιατρικού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου, 

θα πρέπει να ακολουθείτε ορισμένους βασικούς κανόνες που θα σας βοηθή-
σουν να ξεχωρίσετε εκείνες που είναι έγκυρες και αξιόπιστες. 

•  Αναζητήστε πληροφορίες στις επίσημες ιστοσελίδες κρατικών φορέων, 
οργανισμών, νοσοκομείων, επιστημονικών οργανώσεων ή επαγγελματιών 
υγείας με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο.

•  Ζητήστε από το γιατρό σας να σας δώσει τις διευθύνσεις ιστοσελίδων που 
θεωρεί έγκυρες.

•  Μην εμπιστεύεστε ιστοσελίδες στις οποίες δεν αναφέρονται το όνομα και η 
ιδιότητα των συντακτών των κειμένων που φιλοξενούν. 

•  Μην αφιερώσετε χρόνο σε κείμενα που αποτελούν κακομεταφρασμένες 
εκδοχές άρθρων που προέρχονται από πηγές του εξωτερικού. 

•  Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε υποσχέσεις άμεσης θεραπεί-
ας, γρήγορης διάγνωσης ή άλλες πομπώδεις δηλώσεις.

•  Ελέγχετε πάντα την ημερομηνία δημοσίευσης του άρθρου, ώστε να απο-
φύγετε να θεωρήσετε έγκυρα κείμενα που περιέχουν παρωχημένες πλη-
ροφορίες.

•  Διατηρήστε κριτική στάση απέναντι στις διαφημίσεις που εμφανίζονται κατά 
τη διάρκεια της περιήγησής σας σε μια ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που επι-
σκεφθείτε μια διαφημιζόμενη ιστοσελίδα, ελέγξτε διεξοδικά τα στοιχεία που 
αναφέρθηκαν παραπάνω. 

•  Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την πληροφόρηση που βρίσκετε στο διαδίκτυο ως 
ιατρική συμβουλή. Μόνο ο γιατρός σας μπορεί να σας δώσει εξατομικευ-
μένη ιατρική πληροφόρηση για την υγεία σας. Σε περίπτωση που κάποια 
πληροφορία που έχετε βρει σας φαίνεται ενδιαφέρουσα, διασταυρώστε την 
εγκυρότητά της με τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί. 

Όλγα Λυμπεροπούλου
Γνωστική Νευροψυχολόγος, MSc

Ιατρείο Μνήμης – Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

ΜΟΝΟ για τα μέλη 

και τους φίλους 

των Εταιρειών Αλτσχάιμερ 

η Υπηρεσία Αποστολής 

Ασκήσεων Νοητικής 

Ενδυνάμωσης προσφέρεται 

με 30€ για ένα μήνα και με 100€ 

για τρεις μήνες.
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Η σύζυγός μου Heli πάσχει από τη νόσο: Βιώματα και σκέψεις

Ο κ. Γ. Παλιγγίνης στις εκδηλώσεις της Εταιρείας μας για την Παγκόσμια Ημέρα 
Alzheimer στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, όπου μίλησε δημόσια για την εμπειρία του.
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Η Heli γεννήθηκε το 1937 στο Rosenheim, κοντά στο Μόναχο της Γερμανίας. Εγώ, ο 
σύζυγος Γιώργος, γεννήθηκα το 1930, εδώ στην Αθήνα. Γνωριστήκαμε το 1959 στην 
Αθήνα. Εξετίμησε ο ένας τον άλλον, αγαπηθήκαμε και το 1962 παντρευτήκαμε, αποκτώ-
ντας το 1964 το γιο μας Χρήστο. Και οι δύο εργαστήκαμε επί 40 συναπτά έτη σε μεγάλη 
πολυεθνική εταιρεία σκληρά, προκειμένου να δημιουργήσουμε αλλά και να εξασφαλί-
σουμε «περήφανα γηρατειά»....!

Η Heli εργάστηκε όλα τα χρόνια ως βοηθός γραμματέας στο πλευρό των εκάστοτε 
προέδρων της εταιρείας και εγώ ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών.

Θέλω να τονίσω πως η σύζυγός 
μου αγάπησε την πατρίδα μου και την 
οικογένειά μου και ποτέ δεν αισθάν-
θηκε ξένη. Ήταν καλοδεχούμενη, 
βρήκε πλήρη ανταπόκριση και ένιω-
σε πολύ ευτυχισμένη. Στον ίδιο όμως 
βαθμό ανταποκρίθηκα και εγώ, κα-
θότι πρεσβεύω την αρχή πως, για να 
πάρεις, πρέπει πρώτα να δώσεις!

Η Heli είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 
και αγαπητή από ανθρώπους όλων 
των κοινωνικών βαθμίδων. Συμπα-
θής, ευγενής, λεπτή και γλυκομίλητη, κομψή και πάντοτε καλόγουστα και απλά ενδε-
δυμένη. Δεν διέπετο από ματαιοδοξία αλλά ούτε και από την ανάγκη διακρίσεων. Επεδί-
ωκε πάντοτε αρμονικές σχέσεις με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της και πάντοτε 
το επετύγχανε.

Γυμναζόταν εντατικότατα, διάβαζε αρκετά και έλυνε και σταυρόλεξα τόσο στη μητρική 
της γλώσσα, τη γερμανική, όσο και στην ελληνική, την οποία, σημειωτέον, ομιλούσε τέλεια.

Εμφάνισε σποραδικά φαινόμενα απώλειας βραχυπρόθεσμης μνήμης το 2002 σε ηλι-
κία 65 ετών. Η επίσκεψη σε εξειδικευμένους καθηγητές της Πανεπιστημιακής Κλινικής 
του Μονάχου το 2002 έδωσε μηδενικά κλινικά ευρήματα και στη συνέχεια το 2006 ανι-
χνεύονται οι πρώτες ενδείξεις. Αρχίζει όμως και η ίδια να αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει 
καλά, τόσο στην οδήγηση, στη λήψη πρωτοβουλιών, στην οικονομική διαχείριση, στην 
κοινωνική συμμετοχή κτλ. Ανησυχεί, αγχώνεται και εκνευρίζεται.

Εμείς, δε, του στενού της οικογενειακού περιβάλλοντος, συλλαμβάνουμε τους 
εαυτούς μας να μην είμαστε αρωγοί στην αγωνία της, αλλά απεναντίας να έχουμε μια 
συμπεριφορά αντιστάσεως και εκνευρισμού ως προς την αποδοχή τού ότι ο υπεραγα-
πημένος σύντροφος και η υπεραγαπημένη μητέρα αρχίζει να έχει διαταραχές σε νου 
και μνήμη και να υποφέρει. Την είχαμε συνηθίσει να είναι πάντα άκρως υγιής, όρθια και 
αποτελεσματική, πάντα με το χαμόγελο και τον ευγενικό της τρόπο, προς όλους αλλά 
και προς εμάς ξεχωριστά!

Ίσως η σποραδικότητα (αρχικά) των φαινομένων να εμποδίζει να παραδεχτεί κάποιος 
πως υπάρχει πρόβλημα και μόνο όταν αυτά προοδευτικά παγιώνονται (στη συνέχεια) να 
γίνεται αυτό φανερό. Τα είχαμε κάπως χαμένα.

Το 2006 επισκεφθήκαμε το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ.
Εκεί γνωρίσαμε την ομάδα ιατρών, την κα Παρασκευή Σακκά, τον κ. Κώστα Νικολά-

ου, την κα Λυμπεροπούλου. Έγιναν όλες οι προβλεπόμενες, απαραίτητες εξετάσεις. 
Δυστυχώς, εξακριβώνεται πλέον μια πιθανή πορεία προς την Alzheimer. Μας κατετόπι-
σαν για την ασθενή μας και για την πιθανή εξέλιξη της ασθένειας.

Μας έδωσαν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δέουσα συμπεριφορά μας απέ-
ναντι σε έναν άνθρωπο που πάσχει και εξελίσσει την ασθένεια αυτή. Μας στήριξαν με 
γνώση, προσοχή, αγάπη και ανθρώπινη, ευγενική συμπεριφορά.

Αισθανόμαστε την ανάγκη, τόσο ο Χρήστος όσο και εγώ, να τους ευχαριστήσουμε 
για ακόμη μία φορά με την ευκαιρία αυτή, διότι η ιατρική ομάδα δεν συμπαραστέκεται 
μόνο στον ασθενή με τις ιατρικές της γνώσεις, συμπαραστέκεται και στα άτομα που 
πάσχουν για τον ασθενή τους, που είναι πολλές φορές χαμένοι και εντέλει άρρωστοι 
επίσης. Τους βοηθά να σταθούν στα πόδια τους για να αντιμετωπίσουν... μια ιδιαίτερα 
δύσκολη κατάσταση.

Έκτοτε και ως σήμερα αντιμετωπίζουμε πάντα μαζί με την ιατρική ομάδα τις εξελίξεις 
της ασθένειας της Heli. Απλά και εμείς συμπληρωματικά και για «παρηγοριά» δικτυω-
θήκαμε μέσω internet με διάφορα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, προκειμένου να 
παρακολουθούμε τυχόν επιτεύγματα για την αντιμετώπιση αυτής της νόσου και ό,τι άλλο 
έχει σχέση με αυτή την ασθένεια. Εις μάτην.

Σήμερα είναι πλέον ανήμπορη για το κάθε τι. Λεξιλόγιο ελάχιστο. Θέματα υγιεινής, 
διατροφής, ενδύσεως κτλ γίνονται από την κυρία-συνεργάτιδα. Εμείς, έχοντας υπόψη 
τον τρόπο που ζούσε, προσπαθούμε να προσφέρουμε όλα εκείνα τα οποία θα ήθελε να 
έχει ως σκεπτόμενο άτομο. Ίσως κάπου να βοηθά αυτή η προσπάθεια.

Το ευτύχημα είναι ότι μπορεί ακόμα να βαδίζει. Έτσι με την κυρία-συνεργάτιδα, και 
εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, περπατούν στο παρακείμενο δάσος του-
λάχιστον για 2-3 ώρες καθημερινά! Αυτή η άσκηση την κουράζει από την μία, αλλά ίσως 

εντέλει η διοχέτευση ενέργειας με αυτό τον τρόπο να της προσφέρει και ηρεμία, κάτι 
που για εκείνη αλλά και για εμάς είναι απαραίτητο.

Υπάρχουν όμως και ημέρες/ώρες εξάρσεως. Τότε με τη βοήθεια φαρμάκου, και ει 
δυνατόν με λίγο περίπατο ακόμα, ηρεμεί. Επίσης τραγουδώντας και ακούγοντας τρα-
γούδια της παιδικής της ηλικίας βοηθά κατά κάποιον τρόπο και σε ένα βαθμό επίσης.

Η ζωή μας περιορίζεται στο σπιτικό μας και κάπου κάπου συμμετέχουμε σε στενές 
οικογενειακές εκδηλώσεις. Η συνεχής παρουσία του παιδιού μας και η συμπαράσταση 
του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος αλλά και της κυρίας-συνεργάτιδος βοηθούν 
στο να πορευόμεθα ως σήμερα αρμονικά.

Η αντιμετώπιση της νόσου είναι μία πολύ δαπανηρή υπόθεση. Η συνεχής συμπαρά-
σταση και παροχή βοήθειας από την κυρία-συνεργάτιδα είναι απολύτως αναγκαία και 
απαραίτητος. Τα είδη υγιεινής υποστήριξης πανάκριβα. Η συχνότερη προληπτική γενι-
κή ιατρική παρακολούθηση, ενίοτε εκτός ΕΟΠΠΥ, επίσης επιβαρυντική. Όλα αυτά μαζί 
συνθέτουν ένα πακέτο εξόδων που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αν οι συντά-
ξεις μας, για τις οποίες εργαστήκαμε σκληρά ο καθένας μας επί 40 έτη, δεν μειώνονταν 
από το 2010 ως σήμερα κατά περίπου 30%. Έχουμε περιέλθει, όπως άλλωστε όλοι οι 
συνταξιούχοι και εμείς ιδιαιτέρως λόγω της ασθένειας, σε αδιέξοδο. Εδώ όμως σταμα-
τώ για να μη μου ανέβει η πίεση.

Κάποτε, κάποιος επώνυμος νευροψυχολόγος, το όνομα του οποίου δυστυχώς δεν 
συγκράτησα, ανέφερε πως «όταν πεθάνει η μνήμη, παύουμε να υπάρχουμε».

Ναι, είναι αλήθεια ότι παύει να υπάρχει ως σκεπτόμενο άτομο, δεν παύει όμως να υπάρ-
χει ως ένα συναισθηματικά λειτουργόν άτομο. Η εκδήλωση των συναισθημάτων κυρίως 
αγάπης και ευγνωμοσύνης με πείθουν ότι οι χορδές της ευαισθησίας λειτουργούν, έστω 
και σε λανθάνουσα κατάσταση, και ότι η καλοσύνη, η αγάπη, η φροντίδα μας γίνονται αντι-
ληπτές. Έχει την ανάγκη μιας θερμής αλλά και σίγουρης αγκαλιάς και την αντιλαμβάνεται!

Πασχίζουν όμως όλοι οι σχετιζόμενοι με την ασθένεια αυτή κλάδοι της επιστήμης, 
και ιδιαίτερα εδώ στην πατρίδα μας η Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αθηνών, να βοηθήσουν 
αυτούς τους συνανθρώπους μας που κάποτε υπήρξαν «λεβέντες» και «λεβέντισσες», 
που διέπρεψαν, ο καθένας με τον τρόπο του, στη ζωή τους, δημιούργησαν οικογένειες, 
μεγάλωσαν παιδιά, προσέφεραν στην κοινωνία! Αν ήμουν νέος, θα βοηθούσα όσο μπο-
ρούσα αυτή τη συνεχώς αυξανόμενη «κοινότητα», το μέλλον της οποίας προδιαγράφε-
ται δυστυχώς προς το παρόν ως δύσκολο.

Όλοι μας μεγαλώνουμε γύρω από το μύθο ότι τα παιδιά μάς τα φέρνει ο πελαργός. 
Μεγαλώνοντας και διαβάζοντας μεταξύ άλλων για τους θρύλους και τις παραδόσεις, 
έμαθα πως ο πελαργός απολάμβανε ιδιαίτερης αγάπης και σεβασμού στους διάφορους 
λαούς. Έμαθα δε πως όταν οι γέροι πελαργοί χάσουν τη δύναμη και τα φτερά τους που 
τους ζεσταίνουν, τότε οι νεαροί πελαργοί αναλαμβάνουν τη διατροφή τους και μαδούν 
τα δικά τους φτερά για να σκεπάσουν με αυτά τους γονείς τους.

Η δοξασία αυτή της συγκινητικής αυτοθυσίας ήταν τόσο πολύ διαδεδομένη στις πα-
ραδόσεις όλων των λαών, ώστε οι πρόγονοί μας στην αρχαιότητα θέσπισαν νόμο με την 
ονομασία «Πελαργικός Νόμος», ο οποίος υποχρέωνε τα παιδιά να γηροκομούν τους 
γονείς τους, και η ανταπόδοση των τροφείων από τα φιλόστοργα παιδιά στους γονείς 
ονομάστηκε «αντιπελαργία» ή «αντιπελάργηση».

Η Πολιτεία μας λοιπόν, που οι ρίζες της είναι βαθιά ελληνικές, και έχοντας ως παρά-
δειγμα τον «Πελαργικό Νόμο», ας προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 
συνδράμει από την πλευρά της ως οφείλει την κοινωνική αυτή ομάδα, όπως άλλωστε 
γίνεται σε όλες τις πολιτισμένες και κοινωνικά ευαισθητοποιημένες χώρες. 

Γιώργος Παλιγγίνης
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Η επιβάρυνση του φροντιστή: Φροντίζοντας αυτούς που φροντίζουν
Η διάγνωση της άνοιας δεν επηρεάζει μόνο το πρόσωπο που πάσχει αλλά 
και το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον. Ο φροντιστής, ο άνθρωπος 
που βοηθά σε τακτική βάση το άτομο με άνοια και φροντίζει για την κά-
λυψη των αναγκών του, έρχεται αντιμέτωπος με τη δική του σωματική και 
ψυχολογική επιβάρυνση καθ’ όλη την πορεία της νόσου. 

Η περίοδος που ακολουθεί μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης εί-
ναι μια περίοδος προσαρμογής, όπου η οικογένεια καλείται να αντιμε-
τωπίσει την ίδια τη διάγνωση, να 
ενημερωθεί για τη νόσο και να την 
αποδεχτεί. Αυτή η περίοδος συχνά 
απαιτεί χρόνο και συνοδεύεται από 
ευρύ φάσμα συναισθημάτων, όπως 
άγχος, φόβο, θυμό, ενοχή, λύπη, 
ντροπή και απόγνωση. Όλα αυτά τα 
συναισθήματα είναι σημαντικό να 
γνωρίζετε ότι είναι μέρος της φυ-
σιολογικής διαδικασίας της απο-
δοχής και συχνά επανέρχονται, 
με διαφορετική ένταση και συχνό-
τητα, σε όλη την πορεία της νόσου, 
καθώς ασθενείς και φροντιστές 
προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. 
Οι φροντιστές συχνά έχουν την τάση να αγνοούν αυτά τα συναισθήματα 
και τις δικές τους ανάγκες και εστιάζουν την προσοχή τους στη φροντίδα 
του αγαπημένου τους ανθρώπου, αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι καλύτε-
ρο για αυτόν. Στην πραγματικότητα, όμως, έτσι οδηγούν τον εαυτό τους 
στη σωματική και συναισθηματική εξάντληση και του στερούν τις δυνά-
μεις που είναι πολύτιμες και απαραίτητες για να παρέχουν τη φροντίδα 
που επιθυμούν. Η άρνηση αυτών των συναισθημάτων περιπλέκει δυσά-
ρεστα το έργο της φροντίδας και τους επιβαρύνει περισσότερο. 

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να μην καταπιέζετε τα συναισθήματά σας ή 
να κάνετε σαν να μην υπάρχουν, αλλά να τα αποδέχεστε και να μιλάτε 
γι΄ αυτά σε κάποιο στενό σας πρόσωπο ή επαγγελματία υγείας, που μπο-
ρεί να σας ακούσει και να σας καταλάβει. Δεν πρέπει να θεωρείτε ότι είναι 
ενδείξεις αδυναμίας ή ανεπάρκειας, αλλά ένδειξη ότι έχετε επιβαρυνθεί 
αρκετά και χρειάζεται να φροντίσετε τον εαυτό σας. 

Η φροντίδα του ατόμου με άνοια είναι απαιτητική και εξουθενωτική και 
οι φροντιστές έχουν ανάγκη τόσο από κατανόηση, ενθάρρυνση και ανα-
γνώριση του δύσκολου έργου τους, όσο και από υποστήριξη και βοήθεια 
από τα άλλα μέλη της οικογένειας. Συχνά σκέφτονται πως «κανένας άλ-
λος δεν μπορεί να φροντίσει το αγαπημένο τους πρόσωπο όπως οι ίδιοι», 
την ίδια στιγμή που αμφιβάλλουν για το «αν τα καταφέρνουν καλά ή αν τα 
κάνουν σωστά», ενώ σκέφτονται ότι «αυτή η κατάσταση θα είναι έτσι για 
πάντα» και «εκείνοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να την αλλάξουν». 

Τέτοιες σκέψεις κάνουν το φροντιστή να νιώθει εγκλωβισμένος στο ρόλο 
του, αυξάνουν το άγχος και την απογοήτευσή του, ενώ επηρεάζουν αρνη-
τικά και τον τρόπο που αντιμετωπίζει την κατάσταση. 

Είναι σημαντικό να αποφύγετε αυτές τις αρνητικές σκέψεις και να 
τις αντικαταστήσετε με σκέψεις πιο θετικές και ρεαλιστικές, αναγνω-
ρίζοντας στον εαυτό σας ότι «κάνετε όσα αντέχετε και όσο καλύτερα 
μπορείτε». Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας, δεν ευθύνεται κανείς για αυτή 

την κατάσταση, μόνο η ίδια η νόσος. 
Είναι σημαντικό να επικεντρώνεστε 
σε όσα μπορούν να γίνουν και να 
αποδεχτείτε όσα δεν μπορούν να 
αλλάξουν. 

Οι περισσότεροι από εσάς έχετε 
κι άλλους ρόλους στη ζωή σας και 
χρειάζεται να βρείτε χρόνο για τον 
εαυτό σας και τους άλλους. Γι’ αυτό 
αναγνωρίστε τα όρια της αντοχής 
σας και επιτρέψτε στον εαυτό σας 
να δεχτεί βοήθεια από φίλους ή 
συγγενείς χωρίς να νιώθετε ντρο-
πή ή ενοχή γι’ αυτό. Βρείτε χρόνο 
να διατηρήσετε τις φιλικές σας σχέ-

σεις, τις κοινωνικές σας επαφές, τα χόμπι και τα ενδιαφέροντα που σας 
ευχαριστούν. Οι φροντιστές που αφιερώνουν τακτικά χρόνο στον εαυτό 
τους, έστω και σε μικρά διαλείμματα, νιώθουν πολύ μεγαλύτερη ικανοποί-
ηση από το ρόλο τους. Τέλος, να θυμάστε πάντα ότι φροντίζοντας τον 
εαυτό σας φροντίζετε καλύτερα και τον αγαπημένο σας άνθρωπο. 

Αγγελική Βλαχογιάννη
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

Τι θα ήθελαν οι φροντιστές των ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ:
q Γαλήνη, ηρεμία, ψυχολογική ευεξία κι όχι διαρκή ανησυχία, έγνοια και άγχος
q Ελευθερία όχι μόνο χρόνου, αλλά «καθαρό μυαλό»
q Ευεξία, καλή υγεία και καλή οικονομική κατάσταση

Τι βελτιώνει την ποιότητα ζωής:
q Καλή υγεία του ασθενούς
q Ανεξαρτησία από τον ασθενή
q Περισσότερη βοήθεια στη φροντίδα
q Εκπαίδευση για τους τρόπους αντιμετώπισης του ασθενούς

Τι χειροτερεύει την ποιότητα ζωής:
q Ανησυχία για το μέλλον και την εξέλιξη της νόσου
q Άγχος

10 σημεία που συμβάλλουν στη μείωση του στρες των φροντιστών

  1. Διάγνωση της νόσου όσο πιο νωρίς γίνεται
  2. Τακτική επικοινωνία με τον θεράποντα
  3. Παρατήρηση του ασθενούς 
  4. Ενημέρωση για τις υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες 
  5. Συμμετοχή σε ομάδες εκπαίδευσης 
  6. Αναζήτηση βοήθειας
  7. Διαχείριση του στρες
  8. Αποδοχή των αλλαγών 
  9. Ρύθμιση νομικών, οικονομικών ή άλλου είδους εκκρεμοτήτων
10. Ρεαλιστικός καθορισμός στόχων
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