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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εταιρεία Νόσου Alzheimer
και Συναφών ∆ιαταραχών 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

Eκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά

Διεύθυνση Σύνταξης
Λίνα Ανδριανάκη

Τιράζ
3.000 τεύχη

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

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!

* 

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 
Αλτσχάιμερ.  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 & Στίλπωνος 33, ώρες 9:00-20:00
τηλ. 210 7013271, m: kentroalz@otenet.gr
Αμπελόκηποι: Βαθέος 25 & Πανόρμου, ώρες 9:00-15:00, τηλ. 210 6424228, 
m: kentro_alz@otenet.gr
Μαρούσι: Ζήνωνος Ελεάτου 8, ώρες 9:00-15:00, τηλ. 210 6180073
m: kalzmarousi@gmail.com
Ηλιούπολη: Αγ. Κωνσταντίνου 7, ώρες 9:00-14:00, τηλ. 210 9706347
m: 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 
δεξιοτήτων 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, εργο-

θεραπεία κ.ά.)

Ø Ιατρείο μνήμης
Στα τακτικά ιατρεία μνήμης, τα οποία πραγματοποιούνται στα Κέντρα Ημέ-
ρας 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 μορφή άνοιας και σκοπεύουν να 
ενταχθούν στα προγράμματα των δραστηριοτήτων στα Κέντρα Ημέρας. 

Ø Υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι» για ανοϊκούς ασθενείς 
Απευθύνεται σε οικογένειες ανοϊκών ασθενών που δεν μπορούν να μετα-
κινηθούν, λόγω της βαρύτητας της νόσου ή άλλων προβλημάτων. 

Ø Σεμινάρια Εκπαίδευσης και Υποστήριξης φροντιστών
Ø Ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών
Ø Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης φροντιστών

Ø Alzheimer Café
Tο Alzheimer Café είναι ένας συνδυασμός εκπαίδευσης και υποστήριξης 
για τους φροντιστές και συγχρόνως για τα άτομα με άνοια. Οι συμμετέ-
χοντες έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν τακτικά με ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν 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
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Υποστήριξη 
ατόμων με άνοια 
πρώιμης έναρξης 
και των 
οικογενειών τους.
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Κάθε 4 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος στον κόσμο διαγιγνώσκεται με άνοια, ενώ 
μόνο στην Ελλάδα οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ, που είναι η πιο συχνή μορφή 
άνοιας, εκτιμάται ότι αγγίζουν τις 200.000, αριθμός που αναμένεται τουλάχιστον 
να τετραπλασιαστεί ως το 2050! Η νευροεκφυλιστική αυτή νόσος απειλεί τον 
εγκέφαλο - και μαζί με αυτό την ποιότητα της ζωής - εκατομμυρίων ανθρώπων 
σε όλο τον κόσμο. Είναι σημαντικό για όλους μας να γνωρίζουμε τι πρέπει να 
κάνουμε για να την προλάβουμε  Μάθε τα πάντα γι’ αυτήν και κυρίως πώς μπο-
ρείς να προστατευθείς. 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer, 21 Σεπτεμβρίου 2015, η Εταιρεία Νό-
σου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών για μια ακόμη φορά οργανώνει τεστ 
μνήμης και ενημερωτικές ομιλίες σε πολλά σημεία στην Αθήνα.
Η νόσος Alzheimer μπορεί να αντιμετωπιστεί, ενημερωθείτε!

Η Πρόεδρος της Εταιρείας

Δρ. Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - Ψυχίατρος

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

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.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Φίλοι
Β. Παπαδοπούλου, Σ. Σοπολίδου, Μ. Χονδρομήτρου, Ι. Κακλαμάνος, Ι. Χουζούρης, Τ. Αλεξοπούλου, Ε. Λέφα, Γ. Μπυράκος, Δ. Δραγώτη, Κ. Αγγελακοπούλου, 
Θ. Συμβουλίδη, Α. Κρίκου

Εις μνήμην

Γιώργος Κατσάς εις μνήμην Βασιλίκης Κατσά. Σύνδεσμος Αναχωρητών Ναυπακτίας εις μνήμην Δημήτρη Χατζόπουλου. Κ. Μαραγκουδάκης εις 
μνήμην Μανώλη Κλεινάκη. Ιωάννης Παλάτος (ΕΣΚΑΝΑ) εις μνήμην Ιάκωβου Θεοδοσιάδη και Μιχαήλ Νικολάκη. Φωτεινή, Μαρία & Ευτυχία 
Κοτταρίδη εις μνήμην Ηλία Κοτταρίδη. Χάρης Καλφόπουλος εις μνήμην Παρασκευής Παπαμιχαλοπούλου. Ειρήνη Νοτιά εις μνήμην
Maria Podsobinska. Καίτη Γεωργιάδου εις μνήμην Μηνά Γεωργιάδη. Ηλίας Σταυρίδης εις μνήμην Ελισσάβετ Σταυρίδη.
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Η πρώτη διαχρονική τυχαιοποιημένη μελέτη που αναδεικνύει ότι 
είναι πιθανό να μειωθεί ο κίνδυνος γνωστικής έκπτωσης με αλλα-
γή στον τρόπο ζωής δημοσιεύτηκε στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό 
Lancet στις 12 Μαρτίου.

Η ομάδα των ερευνητών με επικεφαλής την καθηγήτρια Miia 
Kivipelto, σχεδίασεακαι ολοκλήρωσε  τη μελέτη στην οποία συμ-
μετείχαν 1.260 άτομα από την Φιλανδία, ηλικίας 60 έως 77 ετών, 
τα οποία με τυχαίο τρόπο διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την ομά-
δα παρέμβασης και την ομάδα ελέγχου. 
Οι συμμετέχοντες δεν παρουσίαζαν ουσιαστικά προβλήματα μνή-
μης, αλλά θεωρούνταν υψηλού κινδύνου για μελλοντική γνωστική 
έκπτωση σύμφωνα με εξειδικευμένες κλίμακες (CAIDE - Dementia 
Risk Score), όπου συνυπολογίζονται διάφοροι παράγοντες όπως 
η ηλικία, το φύλο, η μόρφωση, η αρτηριακή πίεση, η χοληστερίνη, 
ο δείκτης μάζας σώματος και η σωματική δραστηριότητα.
 Τα άτομα στην ομάδα παρέμβασης ακολούθησαν ένα σύνθετο 
πρόγραμμα πολυεπίπεδης παρέμβασης που περιλάμβανε τέσσε-
ρις βασικούς άξονες: 

1. Τη σωματική άσκηση με παρακολούθηση προγραμμάτων γυ-
μναστικής( προοδευτικά αυξανόμενη μυϊκή ενδυνάμωση και 
αερόβια άσκηση)

2. Τις διατροφικές συνήθειες, ακολουθώντας τις συστάσεις ει-
δικών διατροφολόγων.

3. Τη νοητική ενδυνάμωση  με συμμετοχή σε ατομικές και ομα-
δικές συνεδρίες με ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολόγους.

4. Τη στενή παρακολούθηση και διαχείριση μεταβολικών και 
αγγειακών παραγόντων κινδύνου, όπως  μέτρηση της αρ-
τηριακής πίεσης, του σωματικού βάρους, του δείκτη μάζας 
σώματος, της περιφέρειας μέσης και ισχίου  καθώς και  τη 
φυσική εξέταση.

 
Τα άτομα στην ομάδα ελέγχου είχαν πρόγραμμα περιοδικής πα-
ρακολούθησης, το οποίο περιλάμβανε γενικές συμβουλές υγείας. 
Η διάρκεια της μελέτης ήταν 2 χρόνια και η ομάδα παρέμβασης 
παρουσίασε 25% συνολική βελτίωση στις δοκιμασίες γνωστικής 
αξιολόγησης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Ιδιαίτερα σημαντι-
κή ήταν η βελτίωση στις επιτελικές και εκτελεστικές λειτουργίες 
(150% και 83% αντίστοιχα, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου)

Αν και περαιτέρω μελέτες είναι αναγκαίες για να επιβεβαιώσουν 
τα αποτελέσματα σε μεγαλύτερη κλίμακα, ωστόσο ισχυρές είναι 
οι ενδείξεις ότι η άνοια, όπως η στεφανιαία νόσος και ο σακχαρώ-
δης διαβήτης, μπορεί να είναι μια χρόνια κατάσταση που εν μέρει 
προλαμβάνεται. 

Η σωματική άσκηση, η υγιεινή διατροφή και η παρέμβαση στους 
αγγειακούς παράγοντες κινδύνου που τώρα συστήνονται για τις 
καρδιαγγειακές παθήσεις και το σακχαρώδη διαβήτη έχουν θετι-
κό αποτέλεσμα και στην πρόληψη της γνωστικής έκπτωσης.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι περίπου το ένα τρίτο της της νόσου 
Αλτσχάιμερ  σε παγκόσμια κλίμακα μπορεί να σχετίζεται με το χα-
μηλό επίπεδο εκπαίδευσης, την έλλειψη σωματικής άσκησης, την 
παχυσαρκία, την αρτηριακή υπέρταση, το σακχαρώδη διαβήτη, το 
κάπνισμα και την κατάθλιψη. Η μείωση κατά 10% ανά δεκαετία 
στον επιπολασμό του καθενός από αυτούς τους παράγοντες, μπο-
ρεί να μειώσει  τον επιπολασμό της νόσου Αλτσχάιμερ παγκοσμί-
ως κατά 8,3% μέχρι το 2050, με τεράστιες  επιπτώσεις σε ατομικό 
και κοινωνικό επίπεδο.

Βασίλης Λύρας
Νευρολόγος

 Σωματική  Άσκηση και Άνοια

Η αιτιολογία της νόσου Αλτσχάιμερ είναι πολυπαραγοντική με 
κάποιους παράγοντες να επιδέχονται αλλαγή ενώ άλλοι όχι. 
Oι παράγοντες που είναι σταθεροί είναι η ηλικία, το φύλο και 
τα γονίδια. Παρόλο που οι σταθεροί παράγοντες θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, ωστόσο αυτοί που μπορούν να μεταβλη-
θούν θα πρέπει να θεωρούνται, από πλευράς πρόληψης, πιο 
σημαντικοί. Μεταβλητοί παράγοντες όπως η υποκινητικότητα, 
το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, τα υψηλά επίπεδα χολη-
στερίνης, η νοσογόνος παχυσαρκία, το άγχος και η κατάθλιψη 
αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ, ενώ 
όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν πως αλλαγές στον 
τρόπο ζωής παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό  ρόλο  στην πρόλη-
ψη της άνοιας, αναστέλλοντας την έναρξη της νόσου, με τη 
συστηματική άσκηση να αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μη 
φαρμακευτικό μέσο (Plassmann et al 2010). Εκτιμάται πως 3 εκ. 
περιπτώσεις νόσου Αλτσχάιμερ παγκοσμίως, θα μπορούσαν να 
έχουν αποφευχθεί, με μια αλλαγή 10-25 % σε μεταβλητούς πα-
ράγοντες  του τρόπου ζωής, όπως είναι η άσκηση(Erickson et 
al 2012). 
Τα τελευταία χρόνια πληθώρα μελετών σχετικών με τη νόσο 
Αλτσχάιμερ και την άσκηση, έχουν αναδείξει ότι η συστηματική 
άσκηση, μέσω ποικίλων μηχανισμών, προάγει την εγκεφαλική 
λειτουργία, διατηρεί τη γνωστική και την εγκεφαλική ακεραιότη-
τα και μειώνει τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης. Πιο συγκεκρι-
μένα, στους ηλικιωμένους φαίνεται πως η συστηματική άσκηση 
διατηρεί και βελτιώνει τις γνωστικές λειτουργίες όπως η λεκτι-
κή ευφράδεια, η μνήμη και η προσοχή (Scarmeas et al 2009, 
Lautenschlager et al  2008, Colcombe et al 2004). Αναφέρεται 
ακόμη πως, υψηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας συνδέο-
νται με σημαντική μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου 
από 37-50% (Scarmeas et al 2009).
Όσον αφορά σε νευροβιολογικές διαδικασίες στον εγκέφαλο, 
αναφέρεται ότι η άσκηση επιδρά θετικά και οδηγεί σε νευρο-
γένεση στον ιππόκαμπο του εγκεφάλου, σε συναπτογένεση 
κυρίως στην παρεγκεφαλίδα, σε αγγειογένεση και αυξημέ-
νη αιματική ροή στην παρεγκεφαλίδα, τον κινητικό φλοιό και 
τον ιππόκαμπο καθώς και σε αυξημένα επίπεδα νευροτροφι-
νών (Hooghiemstra et al 2012, Bullitt et al, 2009, Pereira et al, 
2007), με αποτέλεσμα τη βελτίωση της μνήμης και την αύξηση 
της αντοχής στο άγχος (Seifert et al 2010). 
Επιπρόσθετα, η άσκηση συμβάλλει στη διατήρηση του εγκε-
φαλικού ιστού, καθώς έχει βρεθεί ότι η απώλεια πυκνότητας 
και όγκου του εγκεφάλου είναι σημαντικά μικρότερη σε ηλικι-
ωμένους με καλύτερη φυσική κατάσταση (Ahlskog et al 2011). 
Συγκεκριμένα, ενώ ο ιππόκαμπος του εγκεφάλου στους ηλικι-
ωμένους μειώνεται σε όγκο κατά 1-3% ετησίως, με τη συστη-
ματική συμμετοχή του ατόμου σε φυσική άσκηση (αερόβια) το 
μέγεθος του ιππόκαμπου αυξάνεται έως και 2% (Buchman et 
al 2012).
Επιπλέον, έρευνα σε ζώα έδειξε ότι η φυσική δραστηριότητα 
μειώνει τα επίπεδα β-αμυλοειδών (τα οποία αποτελούν το κλει-

Η αλλαγή στον τρόπο ζωής μπορεί  
να μειώσει τη γνωστική έκπτωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
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δί στην εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ) στον εγκέφαλο και αυτός 
ενδεχομένως είναι ο κύριος μηχανισμός μέσω του οποίου η άσκηση 
εμποδίζει την εξέλιξη της νόσου (Adlard et al 2005). 
Ακόμη, λόγω της σύνδεσης της νόσου Αλτσχάιμερ με αυξημένο αγ-
γειακό και νευρικό οξειδωτικό stress καθώς και με μειωμένη εγκε-
φαλική αιματική ροή, η αερόβια άσκηση επιδρά θετικά αυξάνοντας 
την αιματική ροή και μειώνοντας το οξειδωτικό stress (Colcombe et 
al 2004). 
Ενώ τα οφέλη της άσκησης είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα, στους 
ηλικιωμένους σπάνια παρέχεται η δυνατότητα να λάβουν μέρος σε 
προγράμματα άσκησης. Ωστόσο, με το κατάλληλο ασκησιολόγιο και 
τη σωστή επίβλεψη, κάθε ηλικιωμένος με άνοια μπορεί να συμμετά-
σχει σε ένα πρόγραμμα άσκησης. Στόχος των προγραμμάτων άσκη-
σης σε άτομα με άνοια είναι η επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου 
καθώς και ο έλεγχος των συμπτωμάτων με επακόλουθη την αύξηση 
της ποιότητας ζωής τους (Μαμελετζή, 2013). Μέσω των προσαρμο-
σμένων προγραμμάτων άσκησης, οι ασθενείς με άνοια μπορούν να 
βελτιώσουν τις κινητικές τους ικανότητες, με αποτέλεσμα τη μείωση 
των πτώσεων, τη διατήρηση της λειτουργικότητας τους και τη διατή-
ρηση της ανεξαρτησίας τους.
Οι  σωματικές ασκήσεις για άτομα με τη νόσο Αλτσχάιμερ θα πρέπει 
να λαμβάνουν υπ’ όψιν την υπάρχουσα φυσική κατάσταση, καθώς 
και τα συνοδά προβλήματα υγείας του ασκούμενου ούτως ώστε να 
προσαρμόζονται στις ανάγκες του. Τα είδη των ασκήσεων που συνι-
στώνται είναι τα κάτωθι:
•	 Aσκήσεις αντοχής (για βελτίωση 

της καρδιοαναπνευστικής και 
κυκλοφορικής λειτουργίας) π.χ. 
κολύμπι, χορός, γρήγορο περπά-
τημα, η ποδηλασία κ.τ.λ. 

•	 Aσκήσεις ευλυγισίας (για ενίσχυ-
ση μυών και συνδέσμων) 

•	 Aσκήσεις δύναμης (για τη βελτίω-
ση του μυϊκού συστήματος)

•	  Aσκήσεις ισορροπίας (για απο-
φυγή πτώσεων).

Σε κάθε τύπο άσκησης, πρέπει  να 
υπάρχει συνεχής επίβλεψη και επεξή-
γηση των ασκήσεων, ενώ οι ασκήσεις 
να ξεκινούν από τα πιο απλά στα πιο 
δύσκολα. Οι ασκήσεις δεν θα πρέπει 
να προκαλούν πόνο και εξάντληση. 
Η ενθάρρυνση καθ’ όλη τη διάρκεια 
του προγράμματος λειτουργεί θετικά 
και παρακινεί τους ασκούμενους σε 
μακροχρόνια συμμετοχή. Καλό είναι 
τα προγράμματα άσκησης να είναι 
ομαδικά, για ενίσχυση της κοινωνικο-
ποίησης τους.
Η συστηματική άσκηση, αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό, ασφαλές, χαμηλού 
κόστους, μη φαρμακευτικό μέσο για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με  νόσο Αλτσχάιμερ. 
Θα ήταν ωφέλιμη η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών για τον ακριβή 
καθορισμό των χαρακτηριστικών (ένταση, διάρκεια, συχνότητα, εί-
δος) της κατάλληλης άσκησης για κάθε στάδιο της νόσου Αλτσχάι-
μερ και αναγκαία η προτροπή προς όλους, ηλικιωμένους και μη, να 
ασκηθούν για την υγεία τους!

Ελένη Δημακοπούλου, 
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, MSc Επιστήμες του Αθλητισμού

Μαίρη Καρυδάκη, 
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, 

MSc Αποκατάσταση Νευρολογικών Παθήσεων

 Σωματική  Άσκηση και Άνοια

Τα οφέλη της άσκησης σε ηλικιωμένους 
με άνοια συνοπτικά

1. Bελτίωση της γενικής 
καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας 
- μείωση κινδύνου καρδιαγγειακών 
νοσημάτων

2. Πρόληψη παχυσαρκίας
3. Μείωση κινδύνου εμφάνισης 

κάποιων τύπων καρκίνου (μαστού 
και εντέρου), εγκεφαλικών 
επεισοδίων και διαβήτη τύπου 2

4. Μείωση κατάθλιψης, άγχους
5. Αύξηση γνωστικών λειτουργιών-

βελτίωση μνήμης και προσοχής και 
καθυστέρηση νοητικής έκπτωσης 

6. Βελτίωση νευροτροφικών 
παραγόντων (νευρογένεση-
αγγειογένεση-συναπτογένεση)

7. Διατήρηση εγκεφαλικού ιστού
8. Μείωση οξειδωτικού στρες και 

εναποθέσεις αμυλοειδούς στον 
εγκέφαλο

9. Μείωση κινδύνου πτώσεων-μέσω 
της αύξησης της δύναμης και της 
ισορροπίας

10. Βελτίωση φυσικών ικανοτήτων-
διατήρηση μυϊκής δύναμης και 
ευλυγισίας

11. Διατήρηση της ανεξαρτησίας 
του ατόμου - Ενίσχυση 
αυτοεξυπηρέτησης

12. Βελτίωση ποιότητας ύπνου
13. Ευκαιρία κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης
14. Διατήρηση ενδιαφερόντων
15. Βελτίωση ποιότητας ζωής
16. Αύξηση αυτοπεποίθησης  και 

αίσθηση επιτυχίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
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Η άνοια έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τόσο των ασθενών 
όσο και των ατόμων που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους. Στo 
πλαίσιo του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, η Εταιρεία Νόσου Αλτσχά-
ιμερ και οι επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Ημέρας στο Πα-
γκράτι, πραγματοποίησαν ποιοτική έρευνα για τη διερεύνηση και 
καταγραφή  των αναγκών των φροντιστών ατόμων με άνοια.

Ειδικό ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε 248 φροντιστές ατόμων 

με άνοια που συμμετέχουν στα μη φαρμακευτικά προγράμμα του 
Κέντρου Ημέρας της Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 14 ερωτή-
σεις κλειστού και 2 ανοιχτού τύπου. Παράλληλα συλλέχθηκαν τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των φροντιστών.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η πλειοψηφία των φρο-
ντιστών ήταν γυναίκες (72%) κυρίως κόρες ή σύζυγοι των ασθε-
νών. Το 41.1% των φροντιστών είχαν από 12 έως 18 έτη τυπικής 
εκπαίδευσης. 
Σε ποσοστό 57.8% ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολία σε 
σχέση με τις προσφερόμενες ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες. 
Επιπρόσθετα, σε ερώτηση τι είναι εκείνο που τους απασχολεί πε-
ρισσότερο, απάντησαν η οικονομική επιβάρυνση και τα επιδόματα. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δήλωση ενός μεγάλου ποσοστού φρο-
ντιστών (< 90 %) ότι χρειάζονται βοήθεια σε καθημερινά πρακτικά 
θέματα καθώς και νομικές συμβουλές για την προστασία των ατό-
μων με άνοια. Σε μεγάλο ποσοστό (80%) αναφέρθηκε το αίτημα 
για τη δημιουργία περισσότερων Κέντρων Ημέρας καθώς και για 
εκπαιδευτικά προγράμματα (75%) που αφορούν την άνοια. 
Θετικό κρίνεται το γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς παρακο-
λουθούνται από ειδικευμένους στην άνοια ιατρούς (73.1% νευρο-
λόγους). 
Συμπερασματικά, από τη μελέτη προκύπτει ότι για το σχεδιασμό 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι 
ανάγκες των φροντιστών των ατόμων με άνοια. 

Εκτίμηση των αναγκών των φροντιστών ατόμων με άνοια 

Επιστημονική δημοσίευση στο περιοδικό International Journal of Caring Sciences, 8(2), pp 274-280, 2014.
Δημακοπούλου Ε., Σακκά Π., Ευθυμίου Α., Καρπαθίου Ν., Καρυδάκι Μ.

Όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό: International Journal of Caring Sciences, 8(2), pp 274-280, 2014.
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Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ 2015

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νόσου Αλτσχά-
ιμερ  (21 Σεπτεμβρίου) η Εταιρεία νόσου Alzheimer 
Αθηνών σε συνεργασία με  το Κέντρο Ημέρας IASIS 
και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ‘Ακτιος κα-
θώς και τη συμβολή των Δήμων Περιστερίου, Αγ. 
Βαρβάρας, Αμαρουσίου, Ηλιούπολης και Αθηναίων 
διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Tετάρτη 16 έως και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 
2015: Ειδικευμένοι επιστήμονες θα πραγματοποιούν 
δωρεάν τεστ μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών, 
από τις 9 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα,  στα παρα-
κάτω σημεία σε όλη την Αθήνα:

Αμπελοκήπους
Πανόρμου & Βαθέως 25, 2ος όροφος
Παγκράτι
Μ. Μουσούρου 89, Μετς
Μαρούσι
Ζήνωνος Ελεάτου 8, πίσω από το ΙΑΣΩ
Ηλιούπολη
Αγ. Κωνσταντίνου 7, Πολυδύναμο ΚΑΠΗ
Αγ. Παρασκευή
Ηπείρου 17, ΜΦΗ Άκτιος
Αγ. Βαρβάρα
Καλαντζάκου 7, Α ΚΑΠΗ
N. Ιωνία
Πατριάρχου Ιωακείμ 4, Συνεδριακό Κέντρο
Νέας Ιωνίας
Περιστέρι
Α΄ΚΑΠΗ ΑΝΘΟYΠΟΛΗΣ, Αχαϊάς 4 & Απολλωνίας, 
Ανθούπολη
Κολωνός
Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Αίμωνος 9 Κολωνός
Γλυφάδα
Κριμαίας 73, Αγ. Τρύφωνας
Βάρη
Λ. Βάρης 156, ΜΦΗ Άκτιος Οδηγός

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής,
τηλ. 9011 40 41 51

Υπολογίζεται ότι περίπου το 8% του πληθυσμού άνω 
των 65 ετών πάσχει από άνοια και ειδικότερα από 
τη νόσο Αλτσχάιμερ που είναι  η πιο συχνή μορφή 
άνοιας.  

Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική για τον ασθενή 
και τους οικείους του γιατί τους επιτρέπει:
•	 να ξεκινήσουν έγκαιρα φαρμακευτικές και μη 

φαρμακευτικές θεραπείες
•	 να προγραμματίσουν το μέλλον με τη ρύθμιση 

νομικών, ιατρικών  και οικονομικών θεμάτων
•	 να εκπαιδευτούν ώστε να διαχειρίζονται αποτε-

λεσματικά την καθημερινότητά τους
•	 να μειώσουν το συνολικό κόστος φροντίδας

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν για τους παράγοντες κινδύνου  και 
τις στρατηγικές πρόληψης της άνοιας. 

Ενημερωτικές ομιλίες για τη νόσο Αλτσχάιμερ 
για το ευρύ κοινό με θέμα « Η νόσο Aλτσχάιμερ 
μας αφορά όλους», και ομιλήτρια: Π. Σακκά, νευ-
ρολόγο-ψυχίατρο.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015
Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Ν. Ιωνίας, Πατριάρχου 
Ιωακείμ 4, ώρα 18:30 
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015
Συνεδριακό-Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Περιστερίου, 
Καραθεοδωρή & Εθνικής Αντιστάσεως, ώρα 18:30.
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Ηλιούπολης, Μ. Αντύ-
πα & Ελ. Βενιζέλου, ώρα 19:00.

Η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να 
αντιμετωπιστεί. Ενημερωθείτε!

Μακροχρόνια Φιλοξενία | Βραχεία Φιλοξενία

Σταθμός Απασχόλησης Ηλικιωμένων  

Ομάδες Δραστηριοτήτων | Νοητική Ενδυνάμωση

Φυσικοθεραπεία | Άσκηση | Αποκατάσταση

Νοσηλευτική Φροντίδα | Ιατρική Παρακολούθηση

Νευροψυχολογική Αξιολόγηση | Φροντίδα στο Σπίτι

Ενημέρωση και Υποστήριξη Οικογενειών

Εκπαίδευση | Σπιτικό Φαγητό | Ποιότητα Ζωής 

Ένας πολύχρωμος και ζωντανός οργανισμός φροντίδας 
ηλικιωμένων υποδέχεται εσάς και τους οικείους σας και σας 
προτείνει ένα ιδιαίτερο μοντέλο φροντίδας ανθρώπων με άνοια, 
πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. 
Στις Μονάδες του Άκτιου ακολουθούμε δυναμικό μοντέλο 
λειτουργίας. Με συχνές εναλλαγές στη διακόσμηση, ανάλογα με 
την εποχή του έτους, πολλές δραστηριότητες και απασχόληση, 
χρώματα, φως και μουσική, πετύχαμε να δημιουργήσουμε έναν 
χώρο φιλοξενίας ο οποίος σφύζει από ζωή. 
Επιδιώκουμε οι Μονάδες του Άκτιου να έχουν την ατμόσφαιρα 
και την ενέργεια παιδικού σταθμού, να είναι χώροι ζωής και 
υγείας και όχι συμβατικά κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων.

Άκτιος & Άκτιος Μονάδα Alzheimer
Οδός Ηπείρου 17, Αγ. Παρασκευή, ΤΚ 15341
Τηλ.: 210 6515268 - 216 9001034 – info@aktios.gr

Άκτιος Aρτ Παλάς
Οδός Πεντέλης 55, Μαρούσι, ΤΚ 15126
Τηλ.: 210 8022912 - 210 8025125 – artpalace@aktios.gr

Ένα ιδιαίτερο μοντέλο φροντίδας για τους ανθρώπους με Άνοια

Άκτιος Οδηγός
Λεωφόρος Βάρης 157, (Κτίριο Σ.Ε.Ο.), Βάρη, ΤΚ 16672
Τηλ.: 210 8971413 - 210 8973614 – odigos@aktios.gr
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16-18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
∆ωρεάν τεστ µνήµης

για άτοµα άνω των 60 ετών

Απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής
στο τηλέφωνο 9011 40 41 51

Μediatel χρέωση σταθ. 1,48€/1’, κιν. 1,57€/1’
Τεχν. υποστήριξη:  214-2148020
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Η πεποίθηση ότι τα άτομα με Άνοια έχουν πλήρη απώλεια 
του εαυτού έχει ευλόγως αμφισβητηθεί τα τελευταία χρό-
νια και υπάρχει εκτεταμένη πρόσφατη βιβλιογραφία. Τα συ-
μπτώματα της Άνοιας εξελίσσονται προοδευτικά σε βάθος 
χρόνου και υπάρχουν άτομα με διαγνωσμένη Άνοια που δι-
ατηρούν την ικανότητα να εκφράζουν τις απόψεις και τα συ-
ναισθήματά τους μέχρι τα προχωρημένα στάδια της νόσου. 
Διατηρούν επίσης επί μακρόν, την αίσθηση του εαυτού τους 
και εκφράζουν τη θέλησή τους παρά την ύπαρξη γνωστικής 
δυσλειτουργίας.

Η συνηγορία (advocacy) είναι ένα βασικό μέσο με το οποίο 
τα άτομα με Άνοια διασφαλίζουν ίσα δικαιώματα με τους 
υπόλοιπους συμπολίτες τους. Υπάρχουν διαφορετικές μορ-
φές συνηγορίας, η αυτοσυνηγορία (self-advocacy), όπου 
ένα άτομο εκφράζει τις δικές του απόψεις, η συνηγορία των 
πολιτών (citizen advocacy), όπου ένα ανεξάρτητο άτομο βο-
ηθά ένα άλλο στην έκφραση των απόψεών του και η επαγ-
γελματική συνηγορία (professional advocacy), που πραγμα-
τοποιείται μέσω κοινωνικού λειτουργού ή δικηγόρου. Στην 
πράξη, θα πρέπει να αναγνωριστεί η ικανότητα των ατόμων 
με Άνοια για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφο-
ρούν τη ζωή τους με η χωρίς τη διαμεσολάβηση δράσεων 
συνηγορίας.

Η έννοια της ενδυνάμωσης (empowerment) τονίζει την 
ανάγκη να αναγνωρισθούν και να ενισχυθούν τα δικαιώμα-
τα των ατόμων με Άνοια και πιο ειδικά να υποστηριχθούν 
οι ικανότητές τους για όσο το δυνατόν μακρύτερο χρονικό 
διάστημα. Πιο αναλυτικά, η διαδικασία της ενδυνάμωσης 
περιλαμβάνει την αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος 
των πασχόντων και την υποστήριξή τους από ένα σύστημα 
ατόμων και φορέων που κινητοποιεί η συνηγορία.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες των 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών, οι ομάδες των ατό-
μων που συμμετέχουν σε δράσεις συνηγορίας και ενδυνά-
μωσης είναι οι πάσχοντες, οι οικογένειές τους, οι επαγγελ-
ματίες υγείας καθώς και τα μέλη της κοινωνίας γενικότερα. 
Τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο οι δράσεις αυ-
τές αποσκοπούν: στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους κα-
θώς εξελίσσεται η ασθένεια, στη συμμετοχή στη λήψη απο-
φάσεων σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών, στην επιλογή της 
θεραπείας και τέλος στη συμμετοχή τους σε ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά πρωτόκολλα. 

Σχετικά με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων 
με Άνοια και την ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων συνη-
γορίας και ενδυνάμωσής τους, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδι-
αίτερα δραστήριες είναι η πρωτοπόρος Σκωτία, η Αγγλία, 
η Αυστρία, η Νορβηγία, η Ισπανία και η Σλοβενία, ενώ σε 
παγκόσμιο επίπεδο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η 
Αυστραλία. 

Τα νομικά συστήματα και η νομοθεσία αρκετών ευρωπαϊ-
κών χωρών έχουν αναθεωρηθεί τα τελευταία χρόνια ώστε 
να αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες ικανότητες των ατόμων με 
Άνοια και να δημιουργήσουν ένα νομικό πλαίσιο πιο ευέλι-

κτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ευάλωτων ηλικι-
ωμένων που χρειάζονται υποστήριξη και προστασία κατά τη 
λήψη αποφάσεων.

Στην Ελλάδα οι διαδικασίες συνηγορίας και ενδυνάμωσης 
για τα άτομα με Άνοια περιγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ και αφορούν 
στη θέσπιση νομοθετικών διατάξεων με ειδικό αντικείμενο 
την Άνοια, εστιάζοντας στα προβλήματα και στις ανάγκες 
του συστήματος. Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατά-
στασης στη χώρα μας προτείνεται να δοθεί έμφαση:

•	 Στην άμεση εξυπηρέτηση της αυτονομίας
•	 Στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής
•	 Στο δικαίωμα στην υγεία 
•	 Στην έμμεση εξυπηρέτηση της αυτονομίας
•	 Στις νομοτεχνικές κατευθύνσεις

Συνολικά πιστεύουμε ότι μια σύγχρονη νομοθεσία για την 
Άνοια πρέπει να έχει ως επίκεντρο τα δικαιώματα των πα-
σχόντων και των οικογενειών τους, βασιζόμενη στις έννοιες 
της συνηγορίας και της ενδυνάμωσης!

Η Εταιρεία νόσου Alzheimer Αθηνών τον Δεκέμβριο του 
2014 στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ίδρυσε την 
πρώτη Ομάδα Εργασίας ατόμων με Άνοια στην Ελλάδα 
(Working Group of People with Dementia, Athens, Greece) 
καθώς και Ομάδες Αυτοβοήθειας φροντιστών ατόμων με 
Άνοια (Dementia Caregivers Peer Support Groups, Athens, 
Greece). 

Με τη διακριτική καθοδήγηση εξειδικευμένων επαγγελματι-
ών υγείας (Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Νοσηλευ-
τής), οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Εργασίας, είναι κυρίως 
άτομα με αρχόμενη Άνοια και επαρκείς νοητικές λειτουργί-
ες και συνεδριάζουν τακτικά, προγραμματίζοντας δραστηρι-
ότητες με κύριο σκοπό να διατηρήσουν τον έλεγχο της ζωής 
τους και να εξασφαλίσουν τα δικαιώματά τους ως πολίτες. 

Οι Ομάδες Αυτοβοήθειας αποτελούν ένα υποστηρικτικό 
δίκτυο αυτοβοήθειας των φροντιστών των ατόμων με Άνοια 
και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με πολλούς Δήμους 
της Αθήνας μέσω συναντήσεων ή τηλεφωνικών συνομιλιών 
και με τη βοήθεια του διαδικτύου. Οι φροντιστές συχνά αι-
σθάνονται ότι επικοινωνώντας με άλλους φροντιστές που 
βιώνουν παρόμοιες δύσκολες συνθήκες, ανακουφίζονται 
από το συναισθηματικό φορτίο τους, αναπτύσσουν νέες δε-
ξιότητες διαχείρισης της κατάστασής τους και προσφέρουν 
αποτελεσματικότερη φροντίδα στους πάσχοντες συγγενείς 
τους με άνοια. Στις Ομάδες Αυτοβοήθειας έμπειροι φροντι-
στές μετά από εκπαίδευση χρησιμοποιούνται σαν μέντορες, 
πάντοτε με την τεχνική υποστήριξη και την ηθική συμπα-
ράσταση των επαγγελματικών υγείας της Εταιρείας νόσου 
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών. 

Δρ. Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος - Ψυχίατρος
Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου

για την Άνοια και τη Νόσο Αλτσχάιμερ

Υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων
που πάσχουν από άνοια και των οικογενειών τους

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ
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H Ευρωπαϊκή Εταιρεία Alzheimer, στις 20 Οκτωβρίου 2014, 
ανακοίνωσε τη Διακήρυξη της Γλασκώβης, με την ομόφωνη 
έγκριση 26 οργανώσεων - μελών της. 

Η Διακήρυξη της Γλασκώβης ζητά τη δημιουργία μίας Ευρω-
παϊκής Στρατηγικής για την Άνοια και την ανάπτυξη Εθνικών 
Στρατηγικών Σχεδίων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης. Με 
τη συλλογή ηλεκτρονικών  υπογραφών από οργανώσεις, φο-
ρείς χάραξης πολιτικής και άτομα που ενδιαφέρονται για την 
Άνοια,  καλούμε τους ηγέτες του κόσμου να αναγνωρίσουν την 
Άνοια ως προτεραιότητα για τη Δημόσια Υγεία. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έχει ως εξής:
Ως υπογράφοντες, δεσμευόμαστε πλήρως για την προώθη-
ση των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας 
των ανθρώπων που ζουν με άνοια. Τα δικαιώματα αυτά είναι 
καθολικά και κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα Οι-
κονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και τα Ατομικά 
και Πολιτικά Δικαιώματα, και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες.

Επιβεβαιώνουμε ότι κάθε άτομο που ζει με άνοια έχει:
•	 Το δικαίωμα στην έγκαιρη διάγνωση

•	 Το δικαίωμα πρόσβασης σε ποιοτική μετά τη διάγνωση 
φροντίδα

•	 Το δικαίωμα στην προσωποκεντρική, συντονισμένη, ποιοτι-
κή φροντίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της νόσου

•	 Το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στις θεραπείες και τις 
θεραπευτικές παρεμβάσεις

•	 Το δικαίωμα οι ασθενείς να είναι σεβαστοί ως άτομα στην 
κοινότητά τους.

Χαιρετίζουμε την ολοένα μεγαλύτερη αναγνώριση της άνοιας 
ως προτεραιότητα της δημόσιας υγείας σε εθνικό και ευρωπα-
ϊκό επίπεδο και ζητούμε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και 
τα θεσμικά όργανα να αναγνωρίσουν το ρόλο που μπορούν να 
έχουν στη διασφάλιση ότι τα δικαιώματα των ανθρώπων που 
ζουν με άνοια γίνονται σεβαστά και υποστηρίζονται.

Πιο συγκεκριμένα,ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1. Να αναπτύξει ευρωπαϊκή στρατηγική για την άνοια,

2. Nα ορίσει έναν υψηλού επιπέδου αξιωματούχο της Ε.Ε. ο 
οποίος θα συντονίζει την έρευνα στον τομέα της άνοιας 
και τις δραστηριότητες των υφιστάμενων προγραμμάτων, 
όπως το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), το 
πρόγραμμα βοηθού διαβίωσης (Ambient Assisted Living 
Programme), την Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας 
για την ενεργό και υγιή γήρανση (European Innovation 
Partnership on Active and Healthy Ageing), το Κοινό πρό-
γραμμα για την έρευνα των Νευροεκφυλιστικών ασθενει-
ών (Joint Programme on Neurodegenerative diseases 
research) και την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμα-
κα (Innovative Medicines Initiative),

3. Nα δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων 
για την άνοια που θα αποτελείται από υπαλλήλους της Επι-
τροπής, εκπροσώπους των κρατών μελών και της κοινω-
νίας των πολιτών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,

4. Nα στηρίξει οικονομικά τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊ-
κής Εταιρείας Alzheimer (Alzheimer Europe), του Ευρωπα-
ϊκού Παρατηρητηρίου Άνοιας και του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Δεοντολογίας για την άνοια μέσω του προγράμματός της 
για τη δημόσια υγεία.

Προσκαλούμε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να:
1. Γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Alzheimer,

2. Yποστηρίξουν την εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Alzheimer και των οργανώσεων-μελών της να κάνουν την 
άνοια προτεραιότητα για την Ευρώπη και να δημιουργή-
σουν μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Άνοια,

3. Nα είναι διαθέσιμοι για τους ανθρώπους με άνοια, τους 
φροντιστές και τους εκπροσώπους Εταιρειών Alzheimer 
της χώρας τους.

Καλούμε τις εθνικές κυβερνήσεις να:
Αναπτύξουν κατανοητές εθνικές στρατηγικές για την άνοια με 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και με μια σαφή διαδικασία 
παρακολούθησης και αξιολόγησης,

συμπεριλάβουν τους ανθρώπους που ζουν με άνοια και τους 
περιθάλποντές τους στην ανάπτυξη και την παρακολούθηση 
των εν λόγω εθνικών στρατηγικών,

στηρίξουν τις εθνικές εταιρείες Alzheimer.

Χαιρετίζουμε τη διεθνή αναγνώριση της άνοιας ως παγκόσμια 
προτεραιότητα και αναγνωρίζουμε το έργο της Διεθνούς Εται-
ρείας Νόσου Alzheimer (Alzheimer Disease International) και 
της ομάδας των χωρών G7 στην προώθηση της παγκόσμιας 
δράσης για την άνοια και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να:

Βασιστεί στην επιτυχία της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την 
άνοια και να εμπλέξει τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την 
ανάπτυξη ενός παγκόσμιου σχεδίου δράσης για την άνοια,

συμπεριλάβει και να συμβουλευτεί τις οργανώσεις Alzheimer 
και τα άτομα με άνοια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 
τον καθορισμό μιας παγκόσμιας ατζέντας για την έρευνα,

υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση ώστε στις ερευνητικές προ-
τεραιότητες να συμπεριλαμβάνονται η έρευνα του ψυχο-κοι-
νωνικού περιβάλλοντος, της φροντίδας, του κοινωνικο-οικο-
νομικού περιβάλλοντος και των συστημάτων υγείας ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η έρευνα αποσκοπεί στο να ωφελήσει τους 
ανθρώπους που ζουν με άνοια τώρα καθώς και τα άτομα που 
θα νοσήσουν τα επόμενα χρόνια,

αυξήσει ουσιαστικά τη χρηματοδότηση που αφορά  όλους τους 
τομείς της έρευνας για την άνοια,

προωθήσει την άνοια ως προτεραιότητα σε άλλους διεθνείς 
οργανισμούς, όπως μεταξύ της ομάδας των χωρών G20, τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), 
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) και τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών (UN).

Μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει 2.269 άτομα από όλη την 
Ευρώπη. Η χώρα μας συμμετέχει σε αυτή την εκστρατεία και 
μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 253 υπογραφές, οι οποίες 
μας φέρνουν στην τρίτη θέση, μετά την Πορτογαλία και την Ιτα-
λία!

Οι υπογραφές θα συνεχίσουν να συλλέγονται μέχρι και τις 
30/11/2015 και στόχος είναι να φτάσουμε τις 10.000. Εάν λοι-
πόν δεν το έχετε  ήδη κάνει, υπογράψτε, πατώντας στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ

Η Διακήρυξη της Γλασκώβης για την Άνοια
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Παίζοντας, με νού και φαντασία

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του απογευματινού τμήματος του Κέ-
ντρου Ημέρας στο Παγκράτι   πραγματοποιούνται ασκήσεις μνή-
μης, λόγου, προσοχής και παρατηρητικότητας, εκτελεστικών δεξι-
οτήτων, αφαιρετικής και δημιουργικής σκέψης. 
Φέτος, για πρώτη φορά, ασκήθηκαν όλες αυτές οι ανώτερες νο-
ητικές λειτουργίες, και μέσα από την τεχνική του θεατρικού παι-
χνιδιού. Οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 
άτομα με ήπια γνωστικά προβλήματα. Κλήθηκαν να ‘’ παίξουν ‘’ 
και να εξελίξουν βιωματικά, 
είτε μέσω της λογικής σκέ-
ψης είτε μέσω της φαντασί-
ας, υποθετικές καταστάσεις 
της καθημερινότητας, όπως 
την εξυπηρέτηση σε μια δη-
μόσια υπηρεσία, μνήμες κι 
εμπειρίες που σχετίζονται με 
τη φύση, τις εποχές και τις 
εορτές του έτους κ. ά. Στό-
χος αυτών των αυτοσχέδιων 
δρώμενων, με διαφορετικά, 
κάθε φορά, ερεθίσματα που 
επιλέγει η συντονίστρια της 
ομάδας, ήταν η δημιουργικότητα, η εκφραστικότητα, η ευελιξία, η 
συνθετική ικανότητα και η ομαδικότητα, καθώς το τελικό αποτέλε-
σμα ήταν πάντα προϊόν συνεργασίας. 
Ταυτόχρονα, σε ατομικό επίπεδο, με την τεχνική του θεατρικού 
παιχνιδιού, προάγεται η αυτοέκφραση, η επικοινωνία, η καλλιέρ-
γεια της φαντασίας, της ευαισθησίας, της καλλαισθησίας, καθώς 
και η διασκέδαση και η συναισθηματική εκτόνωση των συμμετε-
χόντων.
Καρπός αυτής της προεργασίας και της συνεργασία ήταν η παρά-
σταση που δόθηκε στα μέσα Ιουνίου, στα πλαίσια της ετήσιας γιορ-
τής για τη λήξη της χρονιάς. Δύο από τις ομάδες του απογευματι-
νού τμήματος του Κέντρου Ημέρας στο Παγκράτι παρουσίασαν με 
τη δική τους οπτική και αυτοδιάθεση από ένα θεατρικό δρώμενο 
με κεντρικό θέμα το καλοκαίρι!
Αρχικά, στα μέλη των ομάδων, δόθηκαν ερεθίσματα απο μουσική, 
ποίηση και φωτογραφίες, σχετικές με το καλοκαίρι, τον ήλιο, τη 
θάλασσα, την Ελλάδα. Έφτιαξαν δικές τους ιστορίες, τις οποίες 
δραματοποίησαν. Έδωσαν το δικό τους ρυθμό σε στίχους του 
Ελύτη, του Καβάφη και άλλων ποιητών.  ‘’Ζωντάνεψαν’’ με χιού-
μορ, φαντασία και συγκίνηση τα στοιχεία που τους δόθηκαν και 

κατάφεραν μέσα από αυτό το αρχικά αφηρημένο παιχνίδι, να δη-
μιουργήσουν το δικό τους σύντομο θεατρικό έργο. Η ιδέα και το 
σενάριο προήλθαν απο τον αυθόρμητο λόγο και την αλληλεπίδρα-
ση της ομάδας, ενώ η συντονίστρια  κατέγραψε και συνέθεσε αυτή 
την αυτοσχέδια και ζωηρή παραγωγή.
Το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς, με λιτά σκηνικά μέσα, ωστόσο 
με πλούσια ψυχική επένδυση, ενσαρκώθηκε επί σκηνής…
Μια ακρογυαλιά με φεγγάρι, όπου παλιές συμμαθήτριες ξανασυ-

ναντιούνται μετά από πολλά 
χρόνια, αναπολούν και ξανα-
μετρούν 
«..πόσα καλοκαίρια τους εί-
χαν φύγει από τα χέρια...», 
αλλά και πόσα άλλα τα ‘’ κρά-
τησαν ‘’ σφιχτά στη μνήμη και 
στην καρδιά τους! 
Κι όταν ‘’έσβησε’’ αυτή η 
ρομαντική κάρτ- ποστάλ, τη 
θέση της πήρε η παρουσίαση 
της δεύτερης ομάδας, με ένα 
κεφάτο γλέντι σε μια εξοχική 
αυλή, με ρεφενέ τα μεζεδά-

κια, την καλή διάθεση και το καλαμπούρι!
Ο απολογισμός αυτής της εμπειρίας είναι ότι υπήρξε εξαιρετικά 
ωφέλιμη και δημιουργική. Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν ένα 
συγκεκριμένο σενάριο, το οποίο όχι μόνο δημιούργησαν, αλλά 
επιχείρησαν και να απομνημονεύσουν, ως προς την αλληλουχία 
του λόγου, και την κινησιολογία του, έτσι όπως αυτή δομήθηκε και 
με τη βοήθεια της γυμνάστριας κας Μ. Καρυδάκη. 
Μέσω του θεατρικού παιχνιδιού οι συμμετέχοντες πέτυχαν άμε-
ση και βιωματική εξάσκηση της μνήμης, καλλιέργησαν δεξιότητες 
συντονισμού και οργάνωσης, οπτικοχωρικής αντίληψης, σκέψης 
και κρίσης. Το κυριότερο όμως κέρδος, τολμώ να πώ πως ήταν το 
ότι δεσμεύτηκαν με συνέπεια και ενθουσιασμό στην ολοκλήρωση 
ενός κοινού στόχου, ο οποίος εξέφραζε την ομάδα, αναπτύσσο-
ντας έτσι μεταξύ τους πιο γερούς δεσμούς κοινωνικοποίησης, χα-
ράς και επικοινωνίας.

Μαρία Παπαγιάννη,
Ψυχολόγος, 

Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού 

Όταν πρίν από εφτά χρόνια πρωτοήλθα στο κέντρο Αλτσχάιμερ δε μπορούσα ποτέ 

να φανταστώ πόσο θα με ωφελούσε, και στον τομέα της νοητικής ενδυνάμωσης 

αλλά και στο να διατηρούμαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Κάθε χρόνο ένιωθα 

καλύτερα, καινούριες γνωριμίες με τις κυρίες που είμαστε μαζί στην ομάδα, αλλά 

και φοβερές κοπέλες, ψυχολόγοι, γυμνάστριες, νοσηλεύτριες. Όλοι αυτοί έκαναν 

ό, τι καλύτερο μπορούσαν για μας.

Η φετεινή χρονιά όμως ήταν κάτι το διαφορετικό γιατί μπήκαμε και σ’ έναν άλλο 

κόσμο, τον κόσμο της Τέχνης.  Η Μαρία, με έναν δικό της τρόπο κατάφερε να μας 

κάνει να ανοίξουμε την ψυχή μας και να βγάλουμε σκέψεις και αναμνήσεις και να 

δημιουργήσουμε, χωρίς να το καταλάβουμε, ένα θεατρικό δρώμενο που τελικά το 

παίξαμε εμπρός σε κοινό.

Το θέμα μας ήταν το καλοκαίρι. Καταθέσαμε όλη η ομάδα ό,τι καλύτερο είχαμε 

μέσα μας, το Μαράκι μας έδινε κατευθύνσεις χωρίς πίεση και το αποτέλεσμα ήταν 

πολύ ωραίο, ούτε εμείς δεν το πιστεύαμε ότι θα το παίζαμε εμπρός σε κόσμο και 

θα μας χειροκροτούσαν μάλιστα.

Ευχαριστούμε, όλη η ομάδα, όλο το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας και  ιδιαίτερα 

τη Μαρία, και ελπίζουμε του χρόνου να ζήσουμε ακόμα καλύτερες εμπειρίες.

     

 

Μιμίκα Σαραντοπούλου
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Εκδρομή στο Paradise Park

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης των μελών που συμμετέχουν 
στις μη φαρμακευτικές ομάδες του Κέντρου Ημέρας Alzheimer 
Αμαρουσίου, προγραμματίστηκε και πραγματοποιήθηκε στις 
20 Απριλίου 2015 επίσκεψη στο Paradise Park.
Το πρότυπο βιωματικό πάρκο βρίσκεται στο 12ο χλμ Εθνικής 
οδού Αθηνών Λαμίας, στα σύνορα των δήμων Μεταμόρφωσης 
και Αχαρνών μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 20.000 τ.μ. 
Κύριος σκοπός του συγκεκριμένου πάρκου είναι να προσφέ-
ρει γνώσεις και εμπειρίες μέσα από βιωματικές δραστηριότη-
τες που έχουν γράψει την ιστορία του τόπου και του πολιτισμού 

μας, αλλά τείνουν να εξαλειφθούν από το σύγχρονο τρόπο 
ζωής.
Ο ξεχωριστός κόσμος που έχει δημιουργηθεί φιλοδοξεί να 
αποτελέσει ερέθισμα δημιουργικής σκέψης και φαντασίας. 
Η ομάδα του Κέντρου Ημέρας που επισκέφθηκε το πάρκο, 
αρχικά , ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του χώρου από το 
εξειδικευμένο προσωπικό και στη συνέχεια συμμετείχε στα 
βιωματικά προγράμματα: «Ο μικρός κτηνοτρόφος» και «Ο μι-
κρός γεωργός».
Πιο αναλυτικά, τα μέλη της ομάδας γνώρισαν των κόσμο των 
οικόσιτων ζώων, την αναπαραγωγή τους, έμαθαν για τα προ-
ϊόντα που αυτά παράγουν, τη διατροφική τους αξία, τη θέση 
τους στη διατροφική πυραμίδα και τη σημαντικότητα τους στην 
οικονομία του τόπου.
Ντυμένοι ως σύγχρονοι κτηνοτρόφοι και συνοδευόμενοι από 
την ξεναγό και τους επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Ημέ-
ρας τάισαν τριφύλλι και καλαμπόκι τα πρόβατα, την κατσίκα και 
την αγελάδα, με βρώμη τα άλογα και έπαιξαν με τα κουνέλια. 
Έριξαν καλαμπόκι στα πουλερικά, μάζεψαν αυγά από το κοτέ-
τσι και τέλος τάισαν καρότα τα ελάφια. 
Στη συνέχεια στα πλαίσια της θεματικής ενότητας του «μικρού 
γεωργού» μέσα από μια βόλτα στον δενδρώνα του πάρκου και 
συνοδευόμενα πάντα από την ξεναγό και τους επαγγελματίες 
υγείας, τα μέλη της ομάδας γνώρισαν τα βασικότερα είδη λα-
χανικών και δέντρων που ευδοκιμούν στην Ελλάδα, καθώς και 
τη σημασία τους στη διατροφή μας. Η επίσκεψη ολοκληρώθη-
κε στο café του χώρου, όπου τα μέλη δέχθηκαν κεράσματα 
από το προσωπικό, συζήτησαν για την εμπειρία τους και προσέ-
φεραν αναμνηστικό κολλάζ στους υπεύθυνους του βιωματικού 
πάρκου.

Μαρία Μονοκρούσου 
Κοινωνική Λειτουργός

Κέντρο Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου

Θέατρο κατ΄Οίκων

Το Θέατρο κατ΄ Οίκων είναι ένα λογοπαίγνιο αλλά και μια κυριολεξία. 
Όταν ο θεατής για λόγους ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να έρθει στο 
θέατρο, πηγαίνει το θέατρο σ’ αυτόν. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
ανθρώπων που δεν μπορούν να έρθουν στο θέατρο για λόγους υγεί-
ας (χρόνιες νόσοι, αναπηρία, παράλυση), όπως επίσης για κοινωνι-
κούς λόγους, όπως π.χ. η ένταξή τους σε ένα θεραπευτικό πρόγραμ-
μα απεξάρτησης, ή ο εγκλεισμός σε ένα σωφρονιστικό ίδρυμα. Όμως 
οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για την 
ευεργετική επίδραση της τέχνης και η προσπάθειά του Εθνικού Θεά-
τρου είναι να προσφέρει την εμπειρία της παράστασης σε όσους αν-
θρώπους το επιθυμούν.  Έτσι, μια μικρή ευέλικτη ομάδα ηθοποιών, με 
εφόδια τα σώματα και τις φωνές τους και αποσκευές τα κείμενα από 
την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία, - κείμενα θεατρικά και 
μη- ζωντανεύουν τον κόσμο της σκηνής στα πιο απροσδόκητα μέρη. 
Μια τέτοια ομάδα ηθοποιών επισκέφθηκε το Κέντρο μας και με χαρά 
παρακολουθήσαμε με τα μέλη των ομάδων μας, για δύο συνεχόμενες 
χρονιές - 2014 και 2015, δύο καταπληκτικές παραστάσεις: «Τα ρόδινα 
ακρογιάλια» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε σκηνοθεσία Στέλλας 
Ράπτη - μια θαλάσσια περιπλάνηση εξ’ αιτίας ενός ανεκπλήρωτου 

έρωτα, και ταυτόχρονα μια περιπλάνηση στη Σκιάθο του 19ου αιώνα 
και «Τo μόνον της ζωής του ταξείδιον» του Γεώργιου Βιζυηνού σε 
σκηνοθεσία Γ. Μπινιάρη - μια υπέροχη ιστορία για τη σχέση παππού 
και εγγονού, στη Θράκη και την Κωνσταντινούπολη του 1880.  
Οι ηθοποιοί  Στέλλα Ράπτη, Γιώργος Μπινιάρης και Ιφιγένεια Θεοχα-
ρίδη μας ταξίδεψαν με τις φυσικές ερμηνείες τους και την αμεσότη-
τά τους καθώς και με την άριστη επικοινωνία τους  με τα μέλη της 
ομάδας.  Τα άτομα των ομάδων μας σπάνια έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν δια ζώσης μια θεατρική παράσταση, λόγω των κι-
νητικών και γνωστικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, ως εκ τούτου 
απόλαυσαν την όμορφη εμπειρία που τους πρόσφερε  το   Θέατρο 
κατ΄Οίκων.  Δέχθηκαν πλούσια  οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα, κι-
νητοποιήθηκε η προσοχή τους και ψυχαγωγήθηκαν με έναν ιδιαίτερο 
και διαφορετικό από τα συνηθισμένα τρόπο. Γέλασαν, συγκινήθηκαν 
και πραγματικά χάρηκαν πολύ που «πήγαν στο θέατρο» ή μάλλον που 
το θέατρο ήρθε σε εκείνους. 

Δεμένεγα Χριστίνα
Ψυχολόγος

Κέντρο Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου
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Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και κατά συνέπεια 
των ατόμων άνω των 60 ετών έχει ως αποτέλεσμα αύξη-
ση των ασθενειών που σχετίζονται με την τρίτης ηλικία 
και την ανάγκη μακροχρόνιας φροντίδας. Στην Ευρώπη, 
το 80% αυτής της φροντίδας παρέχεται κατα κύριο λόγο 
από φίλους και συγγενείς.  
Η συμβολή των οικογενειακών φροντιστών αποτελεί ση-
μαντικό πόρο για την κοινωνία, αν και ο ρόλος τους συ-
χνά δεν αναγνωρίζεται.  Μεγάλες είναι και οι ανάγκες 
των φροντιστών για εκπαίδευση προκειμένου να ενημε-
ρωθούν και να είναι σε θέση να προσφέρουν ποιοτική 
φροντίδα. 
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & 
Συναφών Διαταραχών Αθηνών συμμετέχει στην ανάπτυ-
ξη μίας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για οικογενεια-
κούς φροντιστές, η οποία λειτουργεί ήδη σε 27 χώρες 
της Ευρωπαϊκής ‘ Ενωσης. 
Η πλατφόρμα αρχικά αναπτύχθηκε από το Ιταλικό Ιν-
στιτούτο για την Υγεία και την Έρευνα  της Τρίτης 
Ηλικίας και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία για φροντιστές,  
Eurocarers. 
Περιλαμβάνει 4 κεντρικές ενότητες: 
1. H ενότητα για τη φροντίδα των ηλικιωμένων προσφέ-

ρει πληροφορίες για τη φροντίδα και για τις υπηρεσί-
ες που είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα, όπως και προ-
τάσεις για την καλύτερη διαχείριση χρόνιων νόσων 
της Τρίτης Ηλικίας.
Ενδεικτικά, οι άνθρωποι που φροντίζουν μπορούν 
να λάβουν πληροφόρηση  για την Άνοια, τη νόσο του 
Πάρκινσον, τα εγκεφαλικά επεισόδια, την αρθρίτιδα, 
την οστεοπόρωση, το διαβήτης, τις οφθαλμολογικές 
παθήσεις, την υπέρταση,  την κώφωση.
Στην ίδια ενότητητα έχει γίνει προσπάθεια να συγκε-
ντρωθούν όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες για τους αν-
θρώπους Τρίτης Ηλικίας στην Ελλάδα, όπως:
•	 Oι υπηρεσίες Φροντίδας στην κοινότητα (ΚΗΦΗ, 

Κέντρα Ημέρας, Προγράμματα Βοήθεια στο Σπί-
τι, πληροφορίες για τους έμμισθους φροντιστές, 
ιατρικές υπηρεσίες κατ’ οίκον)

•	 Mονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, 
•	 Yπηρεσίες για την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλι-

κιωμένων, 
•	 Διαθέσιμες υπηρεσίες συμβουλετυικής και ψυ-

χολογικής υποστήριξης ηλικιωμένων,  Υυπηρεσί-
ες ψυχολογικής υποστήριξης οικογενειών,

•	 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για φροντιστές, 
•	 Υπηρεσίες για τη διευκόλυνση στη μετακίνηση

2. Η ενότητα “Οι δικές σας ανάγκες” προσφέρει συμ-
βουλές για τη φροντίδα του εαυτού  και για τη δια-
σφάλιση της καλύτερης φροντίδας.  
Ειδικότερα, ο φροντιστής μπορεί να αναζητήσει πα-
ρόμοιες ιστορίες φροντιστών, τεχνικές διαχείρισης 
του άγχους και της κατάθλιψης, θέματα συζήτησης 
για τη συμφιλίωση της φροντίδας με την εργασία, 
αλλά και τη βελτίωση των σχέσεων μέσα στην οικο-
γένεια. 

3. Η τρίτη ενότητα της πλατφόρμας περιλαμβάνει στοι-
χεία για νομικά και οικονομικά ζητήματα.  Ενημέ-
ρωση σχετικά με τα διαθέσιμα επιδόματα ανάλογα 
με τις παθήσεις, τα ποσοστά αναπηρίας, αλλά και τις 
διαδικασίες που απαιτούνται περιγράφονται αναλυτι-
κά, όπως και ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις για την οι-
κογένεια και τους ανθρώπους με χρόνια νοσήματα. 

4. Η τέταρτη ενότητα “Αναζητήστε βοήθεια” περιλαμ-
βάνει στοιχεία επικοινωνίας σωματείων  και υπηρεσι-
ών, καλές πρακτικές μέσω διαδικτύου, όπως και υπη-
ρεσίες άμεσης βοήθεια και παρέμβασης στην κρίση

Επιπλέον, διαθέσιμες θα είναι από το Σεπτέμβριο 2015 
και οι διαδραστικές υπηρεσίες, όπως:
• Κοινωνικό δίκτυο για φροντιστές. Οι φροντιστές 

και οι φίλοι τους θα μπορούν να εγγράφονται στο δί-
κτυο με  όνομα χρήστη και κωδικό. Η λειτουργία 
του κοινωνικού δικτύου είναι παρόμοια με το γνωστό 
σε όλους μας facebook. Θα υπάρχει η δυνατότητα 
για ανάρτηση φωτογραφιών, συνδέσμων από άλλες 
ιστοσελίδες, αλλά και θέματα που θέλουν να συζητή-
σουν με τους φίλους τους.  

• Υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης και συμβου-
λευτικής μέσω υπολογιστή. Η υπηρεσία  ψυχολογι-
κής υποστήριξης μέσω υπολογιστή θα οργανώνεται 
από τον επαγγελματία υγείας και θα έχει τη συχνότη-
τα που θα οριστεί μαζί με το ενδιαφερόμενο χρήστη. 
Άνθρωποι που φροντίζουν και αδυνατούν να έχουν 
πρόσβαση σε μία εξειδικευμένη υπηρεσία όπως τα 
Κέντρα Ημέρας ή τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, θα 
μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά, αλλά 
και θεραπευτικά προγράμματα, σε ατομική αλλά και 
ομαδική βάση. Αρχικά θα προηγηθεί μία μοναδική 
συνάντηση για εκπαίδευση στη χρήση της συγκεκρι-
μένης τεχνολογίας. Σε περίπτωση που ο φροντιστής 
διαμένει στην επαρχία θα προηγείται τηλεφωνική επι-
κοινωνία. 

•	 Επικοινωνία μέσω email με επαγγελματίες υγείας.  
Επιπλέον, όσοι έχουν εγγραφεί στις διαδραστικές 
υπηρεσίες θα μπορούν να επικοινωνούν με τους 
επαγγελματίες υγείας  για οποιαδήποτε πληροφορία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πλατφόρμα

http://eurocarers.org/innovage/?lang=el 
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Το γήρας συνοδεύεται από αλλαγές τόσο σε επίπεδο φυσι-
ολογίας όσο και σε επίπεδο ψυχολογίας, οι οποίες συχνά 
οδηγούν τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας σε απώλεια των αι-
σθητηριακών λειτουργιών τους. Βασικός σκοπός του ευρω-
παϊκού προγράμματος GYMSEN είναι η δημιουργία εκπαι-
δευτικού υλικού για τη διατήρηση και την ενδυνάμωση των 
αισθητηριακών ικανοτήτων των ηλικιωμένων, κυρίως της 
όσφρησης, της γεύσης και της αφής.

Πιο ειδικά, οι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν: 

1. Την προαγωγή υγιούς τρόπου ζωής για τα άτομα της 
Τρίτης ηλικίας 

2. Την κινητοποίηση και την ενίσχυση της συμμετοχής των 
ηλικιωμένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα

3. Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κατάστασης 
της υγείας των ηλικιωμένων

4. Την εισαγωγή της αισθητηριακής γυμναστικής ως νέο 
τομέα στα εκπαιδευτικά προγράμματα για την Τρίτη ηλι-
κία.

Η Εταιρεία νόσου Alzheimer Αθηνών συμμετέχει στο πρό-
γραμμα έχοντας αναλάβει να καταγράψει τις ανάγκες των 
ηλικιωμένων με άνοια μέσω ερωτηματολογίου, την εφαρμο-

γή του πιλοτικού προγράμματος αισθητηριακής γυμναστι-
κής σε άτομα με άνοια,  την έκδοση αντίστοιχου ενημερω-
τικού υλικού και τέλος τη διάδοση του προγράμματος στις 
ευρωπαϊκές οργανώσεις που ασχολούνται με ηλικιωμένους 
και άτομα με άνοια.

Το πρόγραμμα GYMSEN χρηματοδοτείται από το Ευρωπα-
ϊκό πρόγραμμα Erasmus+  ως μια στρατηγική συνεργασί-
ας στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επικεφαλής του 
έργου είναι το Ισπανικό Πανεπιστήμιο του ‘Ελτσε και συμ-
μετέχουν ιδρύματα και εταιρείες από 4 Ευρωπαϊκές χώρες 
(Πράγα, Ιταλία, Σουηδία, Ελλάδα). 

Στις 3 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντη-
ση των εταίρων στο Έλτσε της Ισπανίας στο χώρο του Πα-
νεπιστημίου, όπου συζητήθηκαν και σχεδιάστηκαν οι επόμε-
νες δράσεις του προγράμματος. 

Για την Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αθηνών στο πρόγραμμα 
συμμετέχουν οι:
Ελένη Μαργιώτη, Κλινική Νευροψυχολόγος, MSc, η Ελένη 
Δημακοπούλου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, MSc Επιστή-
μες του Αθλητισμού, η Αγγελική Βλαχογιάννη, Ψυχολόγος 
- Ψυχοθεραπεύτρια και η Δρ Παρασκευή Σακκά, Νευρολό-
γος - Ψυχίατρος, Επιστημονικά υπεύθυνη. 

Universidad Miguel Hernandez, Έλτσε, Ισπανία - Μάρτιος 2015:  Η πρώτη 
συνάντηση των εταίρων του προγράμματος GYMSEN

Αισθητηριακή Γυμναστική για άτομα Τρίτης Ηλικίας



Μακροχρόνια Φιλοξενία | Βραχεία Φιλοξενία

Σταθμός Απασχόλησης Ηλικιωμένων  

Ομάδες Δραστηριοτήτων | Νοητική Ενδυνάμωση

Φυσικοθεραπεία | Άσκηση | Αποκατάσταση

Νοσηλευτική Φροντίδα | Ιατρική Παρακολούθηση

Νευροψυχολογική Αξιολόγηση | Φροντίδα στο Σπίτι

Ενημέρωση και Υποστήριξη Οικογενειών

Εκπαίδευση | Σπιτικό Φαγητό | Ποιότητα Ζωής 

Ένας πολύχρωμος και ζωντανός οργανισμός φροντίδας 
ηλικιωμένων υποδέχεται εσάς και τους οικείους σας και σας 
προτείνει ένα ιδιαίτερο μοντέλο φροντίδας ανθρώπων με άνοια, 
πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. 
Στις Μονάδες του Άκτιου ακολουθούμε δυναμικό μοντέλο 
λειτουργίας. Με συχνές εναλλαγές στη διακόσμηση, ανάλογα με 
την εποχή του έτους, πολλές δραστηριότητες και απασχόληση, 
χρώματα, φως και μουσική, πετύχαμε να δημιουργήσουμε έναν 
χώρο φιλοξενίας ο οποίος σφύζει από ζωή. 
Επιδιώκουμε οι Μονάδες του Άκτιου να έχουν την ατμόσφαιρα 
και την ενέργεια παιδικού σταθμού, να είναι χώροι ζωής και 
υγείας και όχι συμβατικά κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων.

Άκτιος & Άκτιος Μονάδα Alzheimer
Οδός Ηπείρου 17, Αγ. Παρασκευή, ΤΚ 15341
Τηλ.: 210 6515268 - 216 9001034 – info@aktios.gr

Άκτιος Aρτ Παλάς
Οδός Πεντέλης 55, Μαρούσι, ΤΚ 15126
Τηλ.: 210 8022912 - 210 8025125 – artpalace@aktios.gr

Ένα ιδιαίτερο μοντέλο φροντίδας για τους ανθρώπους με Άνοια

Άκτιος Οδηγός
Λεωφόρος Βάρης 157, (Κτίριο Σ.Ε.Ο.), Βάρη, ΤΚ 16672
Τηλ.: 210 8971413 - 210 8973614 – odigos@aktios.gr


