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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

info@alzheimerathens.gr - kentroalz@otenet.gr
www.alzheimerathens.gr

ΙΔΙΟΚτΗΣΙα
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

Eκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά

Διεύθυνση Σύνταξης
Λίνα Ανδριανάκη

Τιράζ
3.000 τεύχη

ΔιΑΝΕμΕΤΑι ΔώρΕΑΝ

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 ΛΟΓΑριΑΣμώΝ
Εθνική Τράπεζα:  GR4801101800000018048009072
Alpha bank:  GR3501403410341002320000184 
Πειραιώς:  GR5001717480006748114621486

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

ΝΕΑ 

ΥΠΗ
ΡΕΣΙ

Α

Υποστήριξη 
ατόμων με άνοια 
πρώιμης έναρξης 
και των 
οικογενειών τους.
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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
Βασιλική παπαδοπούλου, Άννα Γκίρτη, Μάγδα Σταθοπούλου, Παναγιώτης Σάκκουλας, Ιωάννα Μαυραντώνη, Δροσούλα, Θεραπιώτου, Σταυρούλα 
Λεοντοπούλου, κων/νος Τοπάλογλου, Ευδοξία Λέφα

Εις μνήμην

Ιωάννα Μεταξάκη, Λαμπρινή Γκούβα εις μνήμην Αντωνίου Ξαγοράρη
Σύλλογος Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων εις μνήμην Νικολάου Ταμβάκη
Ειρήνη Ραχιώτη εις μνήμην Θεόδωρου Ραχιώτη
Π. Ζερβουλάκος, Ά. Θεοδωρίδου, Π. Ζερβουλάκου, Οικογένεια Σπυριαδάκη εις μνήμην Στέφανου Τρανίδη
Singular Logic AE εις μνήμην Χρήστου Τάτλη

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

Σοφία Γιόκαρη

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, εκτι-

μάται ότι αγγίζουν τις 200.000, αριθμός που αναμένεται τουλάχιστον να τετραπλασι-

αστεί ως το 2050! Στην Ευρώπη οι ανοϊκοί ασθενείς είναι σήμερα 10 εκατομμύρια και 

παγκοσμίως  44.000.000. Η νευροεκφυλιστική αυτή νόσος απειλεί τον εγκέφαλο - και 

μαζί με αυτόν την ποιότητα της ζωής - εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. 

Οι έρευνες, οι επενδύσεις και η συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα σήμερα είναι 

ζωτικής σημασίας, τόσο για την επιστημονική 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. Πριν ένα χρόνο ολο-

κληρώθηκε και κατατέθηκε  στο Υπουργείο Υγείας το Εθνικό Σχέδιο 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, γιατροί και άλλοι Επαγγελματίες Υγείας, φροντιστές, πολιτικοί, 

απλοί άνθρωποι, να δραστηριοποιηθούμε ώστε να υλοποιηθεί άμεσα το Εθνικό Σχέ-

διο Δράσης.   

Ας  αγωνιστούμε όλοι μαζί να γίνει η άνοια προτεραιότητα στη Δημόσια Υγεία. 

Καλές γιορτές με Υγεία και Χαρά
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Η μειωμένη όσφρηση μπορεί
να αποτελεί πρώιμη ένδειξη νόσου Αλτσχάιμερ.

ΕΠιΣΤΗμΟΝικΑ ΝΕΑ

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν ερευνητές της Mayo Clinic,  
στο  Rochester των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι παρακο-
λούθησαν 1.430 νοητικά υγιή άτομα επί 3,5 χρόνια, εξετάζο-
ντας και την όσφρησή τους χορηγώντας ειδικές δοκιμασίες

με  βάση 6 από τροφές και άλλες 6 από άλλες πηγές (μπανάνα, 
σοκολάτα, κανέλα, βενζίνη, λεμόνι, κρεμμύδι, διαλυτικό χρω-
μάτων, ανανά, τριαντάφυλλο, σαπούνι, καπνός και νέφτι). Στο 
διάστημα παρακολούθησης των συμμετεχόντων οι ερευνητές 
με επικεφαλής τον Rosebud Roberts, καθηγητή Επιδημιολο-
γίας και Νευρολογίας, παρατήρησαν εξασθενημένη όσφρηση 
σε 250 από τους συμμετέχοντες που παρουσίασαν ήπια γνω-
στική διαταραχή αμνησιακού τύπου.

Δεν φαίνεται, όμως, να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της μειωμέ-
νης όσφρησης και της μη-αμνησιακής ήπιας γνωστικής διατα-
ραχής, η οποία μπορεί να επηρεάσει άλλες γνωστικές λειτουρ-
γίες. Επιπλέον τα άτομα που εμφάνισαν σε αυτό το διάστημα 
άνοια ήταν εκείνα με τη χαμηλότερη βαθμολογία στο  τεστ  
όσφρησης. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν συσχέτιση με-
ταξύ της οσφρητικής δυσλειτουργίας με την εξέλιξη της 
αμνησιακής ήπιας γνωστικής εξασθένησης σε νόσο Αλ-

τσχάιμερ, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες μελέτες, οι οποίες  
συνδέουν την οσφρητική δυσλειτουργία με τη γνωστική εξα-
σθένηση. Ο οσφρητικός βολβός στον εγκέφαλο πιστεύεται ότι 
εμπλέκεται σε αυτό το φαινόμενο, επειδή η απώλεια όσφρησης 
συμβαίνει μόνο σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπου υπάρ-
χει οσφρητική παθολογία, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η νό-
σος Πάρκινσον. 

Άλλωστε, τα νευροϊνιδιακά συμπλέγματα, που είναι χαρακτη-
ριστικοί ενδοκυττάριοι σχηματισμοί της νόσου Αλτσχάιμερ, 
έχουν εντοπιστεί στον οσφρητικό βολβό πολύ πριν την κλινική 
εκδήλωση της νόσου.

Να σημειωθεί ότι όπως επισημαίνεται και από τους επιστήμονες 
τα αποτελέσματα από το τεστ όσφρησης πρέπει να εκτιμούνται 
συνδυαστικά με τον συνολικό κλινικό και νευροψυχολογικό 
έλεγχο για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, καθώς μει-
ωμένη όσφρηση μπορεί να παρουσιαστεί και σε πολλές άλλες 
καταστάσεις όπως η χρόνια ρινίτιδα.

Πηγή JAMA Neurol
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Η πρώτη προσπάθεια γονιδιακής θεραπείας
σε ασθενείς με νευροεκφυλιστικά νοσήματα

είχε ελπιδοφόρα αποτελέσματα. 

ΕΠιΣΤΗμΟΝικΑ ΝΕΑ

Η έρευνα αφορά 10 ασθενείς με άνοια τύπου Αλτσχάιμερ 

πρώιμου σταδίου, στους οποίους έγινε γονιδιακή θεραπεία με 

αυξητικό παράγοντα των νεύρων (NGF) και δημοσιεύτηκε στο 

έγκριτο περοδικό JAMA Neurology. 

Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της μελέτης Dr Tuszynski, πρό-

κειται για μια καινούργια προσέγγιση στη θεραπεία της νόσου 

Αλτσχάιμερ που ίσως μια μέρα να προσφέρει μακροχρόνια θε-

ραπεία τόσο στη νόσο Αλτσχάιμερ όσο και σε άλλα εκφυλιστικά 

νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος χωρίς την ανά-

γκη καθημερινής λήψης αγωγής.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι προσβεβλημένοι από την νόσο 

εκφυλισμένοι νευρώνες μπορούσαν να ανταποκριθούν στην 

παρουσία του νευροτροφικού παράγοντα γεγονός που ενθαρ-

ρύνει την έρευνα ελπίζοντας σε ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Πηγή: JAMA Neurol.

Β.Λύρας
Νευρολόγος
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Η Διεθνής Εταιρεία Νόσου Alzheimer ( Alzheimer’s Disease 
International - ADI ) δημοσίευσε μία νέα έκθεση για την άνοια και 
τις διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στα δύο φύλα. Η έκ-
θεση βασίστηκε σε έρευνες που έχουν γίνει παγκοσμίως και ανα-
φέρει ότι η άνοια έχει δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες. Η 
έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία για τρεις διαφορετικές ομάδες: 

•	 Τις γυναίκες που πάσχουν από άνοια
•	 Τις γυναίκες που έχουν αναλάβει τη φροντίδα ενός μέλους 

της οικογένειας που πάσχει από άνοια
•	 Τις γυναίκες επαγγελματίες υγείας που παρέχουν φροντίδα 

σε άτομα με άνοια

Αναλυτικότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, η επίπτωση και ο επιπολα-
σμός της άνοιας είναι σημαντικά μεγαλύτερος για τις γυναίκες. Οι 
γυναίκες που ζουν με άνοια είναι περισσότερες από τους άνδρες, 
ενώ, γενικά, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερες πιθανότη-
τες να αναπτύξουν τη νόσο. 

Σε μεγάλο ποσοστό, τα άτομα με άνοια φροντίζονται στο σπίτι από 
κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας. Τα 2/3 των οικογενειακών 
φροντιστών είναι γυναίκες! Οι επιπτώσεις όμως της φροντίδας 
ενός ατόμου με άνοια είναι πολλές και περιλαμβάνουν τη σωμα-
τική, ψυχική και οικονομική επιβάρυνση. Σε γενικές γραμμές, οι 
γυναίκες που αναλαμβάνουν τη φροντίδα ενός ατόμου με άνοια, 
αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα φορτίου, άγχους και καταθλιπτι-
κών συμπτωμάτων σε σχέση με τους άνδρες φροντιστές. Επιπλέ-
ον είναι πιο πιθανό να διακόψουν την εργασία τους για χάρη της 
φροντίδας. Η κατάσταση αυτή είναι πιο έντονη σε χώρες χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος, όπου οι δομές και υπηρεσίες για τα άτο-
μα με άνοια είναι περιορισμένες.  

Οι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη φροντίδα των 
ατόμων με άνοια, τόσο στην κοινότητα όσο και στα νοσοκομεία 
και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, είναι κυρίως γυναίκες. 
Επίσης η πλειοψηφία των έμμισθων φροντιστών αποτελείται από 
γυναίκες.

Υπό το πρίσμα αυτών των στοιχείων, η Alzheimer’s Disease 
International (ADI) προτρέπει όλες τις χώρες να αναγνωρίσουν και 
να αντιμετωπίσουν το δυσανάλογο αντίκτυπο της άνοιας στις γυ-
ναίκες, παρέχοντάς τους εξειδικευμένη ενημέρωση, υποστήριξη 
και περίθαλψη, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτή-
σεις της φροντίδας.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης: 
http://www.alz.co.uk/women-and-dementia

Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που παραμένουν κινητικά δρα-
στήριοι συγκριτικά με αυτούς που κάνουν καθιστική ζωή, είναι 
λιγότερο πιθανό να παρουσιάσουν γνωστική έκπτωση ή κάποια 
μορφή άνοιας αργότερα στη ζωή τους. Στο πλαίσιο των προγραμ-
μάτων του Κέντρου Ημέρας και για ερευνητικούς σκοπούς, πραγ-
ματοποιήθηκε μελέτη που είχε στόχο να διερευνήσει κατά πόσο η 
φυσική άσκηση σε γυναίκες με ήπια γνωστική διαταραχή μπορεί 
να βελτιώσει τα γνωστικά ελλείμματά τους. 
Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εργαλεία για την αξιολόγηση της φυ-
σικής κατάστασης τους, καθώς και των γνωστικών τους λειτουρ-
γιών. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 15 γυναίκες ηλικίας 55-80 ετών, οι οποί-
ες παρακολούθησαν πρόγραμμα φυσικής και νοητικής άσκησης 
για 12 εβδομάδες (πειραματική ομάδα) με συχνότητα δύο φορές 
την εβδομάδα. Η δεύτερη ομάδα (ομάδα ελέγχου), με ίδια χαρα-
κτηριστικά, συμμετείχε μόνο στα προγράμματα νοητικής ενδυνά-
μωσης. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πειραματική ομάδα 
παρουσίασε βελτίωση στη δύναμη των άνω και κάτω άκρων, στην 
αερόβια αντοχή και στο χρόνο αντίδρασης. Αντίθετα, η ομάδα 
ελέγχου δε βελτιώθηκε σε καμία δοκιμασία εκτίμησης της φυσι-
κής κατάστασης. Οι γνωστικές λειτουργίες των δύο ομάδων παρέ-
μειναν σταθερές. 
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι ο συνδυασμός φυσικής και νοη-
τικής άσκησης είναι ευεργετικός. Πιθανόν, τα αποτελέσματα να 
ήταν ακόμη πιο ενθαρρυντικά αν η  παρέμβαση διαρκούσε για με-
γαλύτερο χρονικό διάστημα. Η παρούσα μελέτη είναι σύμφωνη με 
τη διεθνή βιβλιογραφία η οποία προτείνει να συμπεριλαμβάνονται 
ασκήσεις τόσο για το σώμα όσο και για το νου στις μη φαρμακευτι-
κές παρεμβάσεις για τη νοητική έκπτωση και την άνοια.  

Δημακοπούλου Ελένη, Καρυδάκη Μαίρη, Αποστολόπουλος 
Ξενοφών, Ποταμιάνου Δήμητρα, Σακκά Παρασκευή

ΕΠιΣΤΗμΟΝικΑ ΝΕΑ

Γυναίκες και άνοια 

Η Φυσική Άσκηση ως μη φαρμακευτική παρέμβαση
σε Γυναίκες με Ήπια Γνωστική Διαταραχή

Δημοσίευση στο Biology of Exercise, 11.1, 2015
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Γραφείο Συνηγορίας
 Παροχή δωρεάν νομικής και ψυχολογικής στήριξης

σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας

Το Γραφείο Συνηγορίας λειτουργεί ως πιλοτική εφαρμογή 
στο πλαίσιο προγράμματος που αφορά στην προάσπιση 
των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών με τίτλο «Πλατφόρ-
μα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία». Πρόκει-
ται για μια δράση της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και 
Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨΥ & ΨΥ) που υλοποιείται σε συνερ-
γασία με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου (ΕΕΔΑ) και το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών 
και Ενηλίκων (ΙΨΥΠΕ) και έχει την υποστήριξη της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το Γραφείο Συνη-
γορίας δέχεται άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ψυχικής υγείας, καθώς και συγγενικά ή φιλικά τους πρό-
σωπα, επαγγελματίες υγείας και συναφών κλάδων που 
επιθυμούν να ενημερωθούν για τους εξυπηρετούμενούς 
τους, αλλά και κάθε πολίτη που ανησυχεί ότι θίγονται κά-
ποια δικαιώματα εξαιτίας εν εξελίξει ψυχικής διαταραχής.
Εξειδικευμένοι νομικοί και κλινικοί επιστήμονες υποδέ-
χονται από κοινού τα αιτήματα των πολιτών, τα καταγρά-
φουν και στη συνέχεια επιδιώκουν την όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσματική διασύνδεση με τις διαθέσιμες υπηρε-
σίες ψυχικής υγείας και νομικής συνδρομής λειτουργώ-
ντας στο πλαίσιο του επαγγελματικού απορρήτου χωρίς 
την οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των επιμέρους στοιχεί-
ων των  εξυπηρετούμενων πολιτών. Σκοπός είναι να απο-
τελέσει έναν ανοιχτό χώρο όπου κάθε ενδιαφερόμενος 
μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τα δικαιώματά του, να 
συζητήσει γεγονότα ή περιστατικά που τον απασχολούν 
και να λάβει πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με 
πιθανές ενέργειες. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο αυτής της νομικο-κλινικής διε-
ρεύνησης, το Γραφείο Συνηγορίας ενημερώνει κάθε πο-
λίτη για τα γενικά και ειδικά δικαιώματά του σχετικά με το 
πρόβλημα που καταθέτει και θα τον κατευθύνει κατάλ-
ληλα.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος καταβάλλεται προ-
σπάθεια να αναδειχθούν οι βασικές ελλείψεις του υφιστά-
μενου δικτύου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά 
και να ενδυναμωθούν οι ίδιοι οι λήπτες υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας, προκειμένου να διεκδικήσουν από κοινού την 
άμεση και πλήρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους.

Για την εξυπηρέτηση πολιτών οι οποίοι, είτε βρίσκονται 
στην περιφέρεια είτε αδυνατούν να επισκεφθούν οι ίδιοι 
το γραφείο (για λόγους υγείας), θα υπάρχει δυνατότητα 
διενέργειας συμβουλευτικής μέσω τηλεφώνου και η δυ-
νατότητα αποστολής κατάλληλου υλικού από και προς τον 
κάθε εξυπηρετούμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν 
και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε 
όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρημα-
τοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού 
ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμ-
ματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμ-
ματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη 
χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 
δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Γραφείο Συνηγορίας
Τηλέφωνο: 210-7238009
 Ώρες λειτουργίας κατόπιν ραντεβού:
Δευτέρα 11.00 - 15.00
Τετάρτη 16.00 - 20.00
Παρασκευή 18.00 - 21.00
Αρριανού 7, Παγκράτι

www.psy-dikaiomata.gr
https://www.facebook.com/psy.dikaiomata
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4o Συνέδριο Ασθενών
Την Τετάρτη 18/11/2015 
πραγματοποιήθηκε για 
4η χρονιά το Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ασθενών. Στό-
χος του συνεδρίου ήταν 
ασθενείς από όλη την 

Ελλάδα να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις και 
εμπειρίες σχετικά με την επίλυση κοινών τους προβλημάτων 
στον χώρο της υγείας. Ασθενείς, εκπρόσωποι φορέων και 
οργανισμών υγείας, της Πολιτείας και άλλων επαγγελματιών 
υγείας συζήτησαν για διάφορα θέματα με βασικό στόχο πά-
ντα την δημιουργία ενός πιο ασθενοκεντρικού Συστήματος 
Υγείας. Την Εταιρεία μας εκπροσώπησαν δύο άτομα με ήπια 
γνωστική διαταραχή, που συμμετέχουν στις ομάδες του Κέ-
ντρου Ημέρας Παγκρατίου και η Κοινωνική Λειτουργός.

Ειδικότερα οι ενότητες που συζητήθηκαν ήταν:

1. Η ασφάλεια των ασθενών και η ποιότητα των υπηρεσι-
ών στα νοσοκομεία

2. Η πρόσβαση των ασθενών στο φάρμακο και τη θεραπεία

3. Οι αλλαγές στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η 
θέση των ασθενών

Για ακόμη μία φορά τονίστηκαν οι δυσκολίες που υπάρχουν 
στο σύστημα υγείας από την έλλειψη προσωπικού, τις αντι-
ξοότητες που συναντά ο ασθενής στην προσπάθειά του να 

έχει πρόσβαση στο φάρμακο που απαιτεί η νόσος του μέχρι 
και την παντελή έλλειψη της συμμετοχής του ασθενούς στη 
λήψη αποφάσεων των νοσοκομείων (όπως τη συμμετοχή 
ασθενών στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων). 

Ιδιαίτερα τονίστηκε από ειδικούς πως όσο πιο καλή είναι η 
σχέση που αναπτύσσει ο ασθενής με τον ιατρό του τόσο πιο 
εύκολη είναι η συμμόρφωση του πρώτου στη θεραπεία. 

Στον τομέα της ψυχικής υγείας αναφέρθηκε ο διευθυντής 
του ψυχιατρικού τομέα του νοσοκομείου Σωτηρία, ο οποίος 
επεσήμανε σημαντικούς αριθμός για τους πάσχοντες από 
κάποια ψυχική ασθένεια. Πιο συγκεκριμένα 130.000 ασθε-
νείς πάσχουν από σχιζοφρένεια, 100.000 από διπολική δι-
αταραχή, 700.000 από κατάθλιψη, 100.000 ηλικίας 65 και 
άνω από Άνοια και εν γένει 25% του πληθυσμού στην Ελλά-
δα πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή. Η πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer & Συναφών 
Διαταραχών, καθηγήτρια Μάγδα Τσολάκη ανακοίνωσε την 
πραγματοποίηση του προγράμματος «Train the trainers» το 
οποίο περιλαμβάνει εκπαίδευση 60 επαγγελματιών υγείας, 
από όλη την Ελλάδα, σε θέματα άνοιας. Το πρόγραμμα γί-
νεται σε συνεργασία με την ADI και χρηματοδοτείται από το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ειρήνη Βαμβακάρη                                                  
Κοινωνική Λειτουργός

Η εικαστική ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπεί-
ας η οποία αξιοποιεί την καλλιτεχνική δημιουργία του ατό-
μου (σχέδια, ζωγραφική, κατασκευές, κολάζ, φωτογραφία 
κ.λπ.). Πραγματοποιείται με την παρουσία του εικαστικού 
θεραπευτή, ώστε να προωθηθεί η ικανότητά του να εκφρά-
σει συναισθήματα και σκέψεις και να επιτευχθεί θεραπευτι-
κό αποτέλεσμα. Μια μη λεκτική μορφή επικοινωνίας όπως η 
τέχνη μπορεί να είναι ένα παράθυρο 
σε αισθήματα  και σκέψεις που μπο-
ρεί να μην είναι προσιτές μέσω της 
γλώσσας.  

Στην εικαστική θεραπεία ζητείται από 
τους θεραπευόμενους να εκφρά-
σουν τα συναισθήματά τους , τα όνει-
ρά τους  και τα εσωτερικά τους βιώ-
ματα, μέσω ποικίλων καλλιτεχνικών 
μέσων, όπως η  ζωγραφική, ο πηλός 
και άλλα εικαστικά μέσα.

Το Κέντρο Ημέρας Πανόρμου σε συνεργασία με το Κέντρο 
Τέχνης και Ψυχοθεραπείας ξεκινά την εφαρμογή της εικα-
στικής ψυχοθεραπείας σε άτομα άνω των 65 που πάσχουν 
από ήπια νοητική διαταραχή και συμμετέχουν ήδη στις ομά-
δες νοητικής ενδυνάμωσης του Κέντρου Ημέρας. Στόχος 
του προγράμματος αυτού είναι  η έκφραση και η διαχείριση 
αρνητικών συναισθημάτων μέσω της τέχνης. 

Το προγράμμα απευθύνεται επίσης 
και σε φροντιστές ατόμων με άνοια,  
με σκοπό την ανακούφιση του συναι-
σθηματικού τους φορτίου.

Οι χρήστες του Κέντρου Ημέρας της 
Πανόρμου θα συμμετέχουν στις ομά-
δες εικαστικής θεραπείας σε εβδο-
μαδίαια βάση και η διάρκεια του προ-
γράμματος θα είναι για ένα έτος.

Ασπασία Νίκα                                                 
Ψυχολόγος

Εικαστική ψυχοθεραπεία στο Κέντρο Ημέρας Πανόρμου
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Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας

Στo πλαίσιο της κινητοποίησης και δημιουργικής απασχόλησης 
των ατόμων που συμμετέχουν στις ομάδες μη φαρμακευτικών 
παρεμβάσεων του Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου, πραγματοποιή-
θηκε επίσκεψη στον Σύνδεσμο Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας 
στο Γουδί.

Ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας (Σ.Θ.Ι.Ε.) ξεκίνησε 
τη λειτουργία του το 1983. Μια ομάδα εθελοντών με επικεφαλής 
την Aideen Lewis (είχε ασχοληθεί εθελοντικά με την ιππασία στο 
εξωτερικό και όταν ήρθε στην Ελλάδα αποφάσισε να την κάνει 
γνωστή και στη χώρα μας) οργάνωσαν τις πρώτες συνεδρίες θε-
ραπευτικής ιππασίας για παιδιά και ενήλικες σε συνεργασία με την 
Εταιρία Σπαστικών. Ο Σ.Θ.Ι.Ε. το 1992 αποκτά νομική υπόσταση 
και αρχίζει να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προ-
σωπικό.

Η θεραπευτική ιππασία βασίζεται σε προγράμματα αποκατάστα-
σης, που χρησιμοποιούν το άλογο ως μέσο θεραπείας, βελτιώ-
νοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με φυσική, 
νοητική ή συναισθηματική αναπηρία. Το άλογο γίνεται προέκταση 
του σώματός τους, βοηθώντας να ανακαλύψουν πρωτόγνωρα συ-
ναισθήματα, όπως η χαρά ενός περιπάτου, μιας βόλτας στην ύπαι-
θρο και κυρίως, της κινητικής και της προσωπικής ανεξαρτησίας.

Η ομάδα του Κέντρου Ημέρας που επισκέφθηκε τον Σ.Θ.Ι.Ε. ενη-
μερώθηκε για την ιστορία και τη χρησιμότητα της θεραπευτικής 

ιππασίας, τα οφέλη της και τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι 
συνεδρίες. Ακολούθησε περιήγηση στους χώρους παραμονής 
των αλόγων, όπου τα μέλη της ομάδας, συνοδευόμενα από την 
ξεναγό-εκπαιδεύτρια και τους επαγγελματίες υγείας του Κέντρου 
Ημέρας, είχαν την ευκαιρία να χαϊδέψουν και να ταΐσουν τα άλογα 
με μήλα και καρότα. Τέλος, παρακολούθησαν με δύο θεραπευτικά 
προγράμματα ατόμων με αυτισμό και κινητικά προβλήματα, όπου, 
με τη συνοδεία επιστημόνων υγείας (φυσιοθεραπευτών και ψυχο-
λόγων), ίππευαν κάνοντας παράλληλα ειδικές ασκήσεις.

Τα άτομα των ομάδων μας συμμετείχαν ενεργά κάνοντας αρκετές 
ερωτήσεις στην εκπαιδεύτρια. Η συζήτηση αυτή κινητοποίησε την 
προσοχή και το ενδιαφέρον τους. Τάισαν με μεγάλη χαρά τα άλο-
γα, κάνοντας λόγο για ευχάριστες αναμνήσεις από τα παιδικά τους 
χρόνια στα χωριά. Οι θεραπευτικές συνεδρίες που παρακολούθη-
σαν, τους έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, προκαλώντας τη συγκίνηση 
και τον θαυμασμό τους. Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης τα 
μέλη της ομάδας συζήτησαν για την εμπειρία τους, εκφράζοντας 
θετικά συναισθήματα.

Χριστίνα Δεμένεγα 
Ψυχολόγος, M.Sc.

Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την άνοια

Δήμος Περιστερίου
1ο ΚΑΠΗ Ανθούπολης 
3ο ΚΑΠΗ, Βάρναλη & Ραιδεστού 
7ο ΚΑΠΗ Λόφου Αξιωματικών (Μαραθωνοκάμπου 15

Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
1ο ΚΑΠΗ Καλαντζάκου 7, τηλ. 2105690075, κάθε Δευτέρα και 
Τετάρτη,  9:00-14:00

Δήμος Αθηναίων
1ο Δημοτικό Ιατρείο, Σόλωνος 78 
3ο Δημοτικό Ιατρείο Πετραλώνων, Θεσσαλονίκης 48 και Ηρακλειδών
4ο Δημοτικό Ιατρείο Κολωνού, Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110, 

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
Λέσχη Φιλίας και Δημιουργικής Ωριμότητας, Ρήγα Φεραίου, Ν. 
Ψυχικό

Δήμος Ν. Ιωνίας
3o ΚΑΠΗ, Βοσπόρου 121, Καλογρέζα

Πληροφορίες:  Τηλ.: 2107563580 
www.dementia-community.gr

Με στόχο την πρόληψη της άνοιας και την υποστήριξη των ανθρώπων που πάσχουν και των οικογενειών τους ιδρύθηκαν  πρόσφα-
τα  9 Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την Άνοια, στην Αττική - στους Δήμους Περιστερίου, Αγ. Βαρβάρας, Αθηναίων, Φιλοθέης-Ψυχι-
κού, Ν. Ιωνίας- και 4 στις Κυκλάδες -σε Άνδρο, Τήνο, Μήλο και Πάρο.  Συγκεκριμένα:
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Μουσικοθεραπεία και Άνοια

Μετά από μία επίσκεψη στα Κέντρα Ημέρας για άτομα με νόσο 
Αλτσχάιμερ, μπορεί να γίνει αντιληπτή η αναγκαιότητα της 
ύπαρξης εναλλακτικών θεραπευτικών παρεμβάσεων. Οι μη 
φαρμακευτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα Κέ-
ντρα αυτά περιλαμβάνουν ασκήσεις μνήμης, προσοχής, λόγου 
κ.τ.λ. και είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της γνωστικής 
και της λειτουργικής κατάστασης του ατόμου που πάσχει αλλά 
και των φροντιστών τους. Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις 
ενισχύουν τη δράση των φαρμάκων και διατηρούν για περισ-
σότερο καιρό το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Στο Κέντρο Ημέ-
ρας Αμαρουσίου από τον φετινό Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του 
προγράμματος που ακολουθείται, έχει συμπεριληφθεί τμήμα 
χορωδίας συνοδευόμενης από πιανίστα-μουσικό. Οι χρήστες 
τραγουδούν γνωστές και οικίες μελωδίες του παρελθόντος 
παρακινούμενοι από  την ψυχολόγο του Κέντρου, παίζοντας 
διάφορα κρουστά όργανα με την συνοδεία του πιάνου. Αυτή η 
θεραπευτική μέθοδος, που περιλαμβάνει τη χρήση της μουσι-
κής, ονομάζεται μουσικοθεραπεία.

Η μουσικοθεραπεία αξιοποιεί τις ιδιότητες του ήχου (συναισθη-
ματικές, επικοινωνιακές, εκφραστικές) ώστε, να επαναφέρει, 
να διατηρήσει και να προάγει την ψυχική, σωματική και πνευ-
ματική υγεία. Η εφαρμογή της καλύπτει πολλά πεδία. Ένα εξ’ 
αυτών είναι και η άνοια. Τα στοιχεία, από την επιστημονική 
έρευνα, δείχνουν πως οι άνθρωποι που πάσχουν από άνοια 
απολαμβάνουν τη μουσική και έχουν την ικανότητα να ανταπο-
κρίνονται σε αυτή, ακόμη και όταν η λεκτική επικοινωνία έχει 
πια χαθεί. Ένας μεγάλος αριθμός μελετών υποστηρίζουν ότι 
οι μουσικές παρεμβάσεις επηρεάζουν θετικά τη συμπεριφορά, 
τη διάθεση, το συναίσθημα και τη νόηση. Ο Oliver Sacks, Νευ-
ρολόγος, αναφέρει σε μία από τις ομιλίες του: «Η δύναμη της 
μουσικής είναι αξιοσημείωτη. Κάποιος μπορεί να δει ασθενείς 
με νόσο του Πάρκινσον ανίκανους να περπατούν να χορεύ-
ουν αρκετά καλά, ασθενείς σχεδόν ανίκανους να μιλήσουν να 
τραγουδούν με μεγάλη ευκολία… Νομίζω πως η θεραπεία με 
μουσική είναι απαραίτητη σε ιδρύματα για ηλικιωμένους και αν-
θρώπους με νευρολογικές παθήσεις».

Η επίδραση της μουσικής είναι μεγάλη, γιατί η αντίδραση στα 
ρυθμικά σχήματά της είναι αυθόρμητη, με ελάχιστη απαίτηση 
για γνωστική λειτουργία. Παραδόξως, τα άτομα μπορούν να 
θυμηθούν, να παράγουν μουσική, να τραγουδήσουν και να 
συνθέσουν και στα σοβαρά στάδια της νόσου, βελτιώνοντας 
τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Ακόμη, πα-
ρατηρούμε αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό της γνώριμης 
μουσικής, την ικανότητά της να προκαλεί ταυτόχρονα μνήμες 
και συναισθήματα, σε αντίθεση με άλλες δραστηριότητες. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν τη μουσική με σημαντικά γε-
γονότα καθώς και ευρύ φάσμα συναισθημάτων. Έτσι, το άτομο 
με ανοϊκή συνδρομή έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με 
τον εαυτό του, το παρελθόν του και την ταυτότητα του. 

Η μουσικοθεραπεία μπορεί να υιοθετηθεί ως πρακτική μη φαρ-
μακευτικής παρέμβασης για άτομα με κάποιου είδους άνοια 
(είτε ομαδικά, είτε ατομικά), αλλά και ως μεμονωμένη θεραπεία 
κατ’ οίκον. Όσον αφορά στην εφαρμογή της, η μουσική που 
είναι χαλαρωτική, ανεξάρτητα από το αν είναι γνωστή, μπορεί 

να έχει ευεργετικές ιδιότητες στο άτομο με άνοια, όπως στην 
περίπτωση που χρησιμοποιείται για την χαλάρωση πριν από τον 
ύπνο ή σε περιπτώσεις όπου το άτομο αισθάνεται κάποια νευ-
ρικότητα. 

Ειδικότερα, μπορούν να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες 
μουσικές δραστηριότητες ανάλογα με το στάδιο της νόσου.

Στο πρώιμο στάδιο:

•	 Βγείτε έξω για χορό ή χορέψτε στο σπίτι

•	 Ακούστε τη μουσική που του άρεσε στο παρελθόν

•	 Πειραματιστείτε με διάφορα είδη μουσικής για εναλλαγή

•	 Ενθαρρύνετε το άτομο που έπαιζε κάποιο μουσικό όργανο 
να το κάνει ξανά 

•	 Φτιάξτε μία λίστα από τραγούδια που θα του θυμίσουν 
γεγονότα και περιόδους της ζωής του

•	 Χρησιμοποιήστε έτοιμα γνώριμα κομμάτια μουσικής 
χωρίς λόγια (καραόκε) και βοηθήστε το άτομο να τραγου-
δήσει

Στο μεσαίο στάδιο:

•	 Τραγουδήστε και χορέψτε έως ότου το άτομο βρει την 
ισορροπία του και την ικανότητα βαδίσματος

•	 Δώστε την ευκαιρία στο άτομο να εξασκηθεί στην μουσι-
κή, σε κάποιο ρυθμικό όργανο ή σε ρυθμικές ασκήσεις

•	 Χρησιμοποιήστε τη μουσική ως υπόκρουση για να βελτιω-
θεί η διάθεση

•	 Χρησιμοποιήστε χαλαρωτική μουσική, χωρίς έντονα ρυθ-
μικά μοτίβα, πριν από το βραδινό ύπνο

Στο τελικό στάδιο:

•	 Χρησιμοποιήστε την ίδια λίστα παλαιών αγαπημένων 
τραγουδιών

•	 Τραγουδήστε γνώριμα τραγούδια

•	  Χρησιμοποιήστε απαλή μουσική για χαλάρωση

Ελπίδα Σίσκου 
Μουσικός

Εθελόντρια στο Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου

ΔρΑΣΤΗριΟΤΗΤΕΣ  ΤώΝ κΕΝΤρώΝ ΗμΕρΑΣ
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Η γιόγκα έχει τις ρίζες της στην Ινδία εδώ και περισσότερα από 
5.000 χρόνια. Αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες μορφές 
άσκησης και προτείνεται ακόμη και σε ηλικιωμένους καθώς εί-
ναι χαμηλής έντασης και εκτελείται με αργό ρυθμό. Είναι αλή-
θεια πως στο μυαλό των περισσοτέρων από εμάς κυριαρχεί η 
εικόνα κάποιου νέου σε ηλικία, λεπτού και ευλύγιστου να εκτε-
λεί κάποιες από τις «ακροβατικές» στάσεις/θέσεις του σώματος 
της γιόγκα (ασάνες) με ιδιαίτερη ευκολία. Το γεγονός αυτό απο-
τρέπει ηλικιωμένους καθώς και άτομα με κινητικά προβλήματα 
να συμμετάσχουν σε μαθήματα γιόγκα. Στην πραγματικότητα, 
όμως, η γιόγκα μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε ηλικιακή ομά-
δα και για κάθε επίπεδο.

Η chair yoga («γιόγκα στην καρέκλα») είναι μια προσαρμοσμένη 
μορφή της γιόγκα και όπως σε κάθε μορφή της, θεωρείται ως 
μια άσκηση σώματος και νου και περιλαμβάνει συνδυασμό από 
ασάνες, ασκήσεις αναπνοών, ασκήσεις βαθιάς χαλάρωσης και 
διαλογισμό  με τη χρήση και τη βοήθεια μιας καρέκλας.   

Από την πληθώρα των μορφών της γιόγκα, η chair yoga απευ-
θύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, ηλικίας ή φύλου. 
Το μόνο που χρειάζεται κάποιος για να συμμετάσχει είναι μια 

καρέκλα και τη διάθεση να ξεκινήσει. Συνήθως άνθρωποι με 
κινητικά προβλήματα και ηλικιωμένοι προτιμούν και επιζητούν 
τη συγκεκριμένη μορφή άσκησης καθώς οι περισσότερες ασά-
νες της γιόγκα μπορούν να προσαρμοστούν για να εκτελεστούν 
στην καρέκλα. Αντίθετα από ότι πιστεύουν αρκετοί, η «γιόγκα 
στην καρέκλα» δεν απευθύνεται μόνο σε ηλικιωμένους. Άτομα 
με κινητικούς περιορισμούς ή και προβλήματα υγείας, κάθε 
ηλικίας, ωφελούνται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις chair 
yoga. Τα συγκεκριμένα μαθήματα έχει φανεί πως βοηθούν στην 
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων διαφόρων παθήσεων όπως: 
υπέρταση, άγχος, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, αρθρίτιδα, ίλιγ-
γος, σκλήρυνση κατά πλάκας, οστεοπόρωση, σύνδρομο καρπι-
αίου σωλήνα, κλινική κατάθλιψη, σύνδρομο χρόνιου πόνου και 
η λίστα δεν έχει τέλος!

Ως μορφή άσκησης, εστιάζει στην αύξηση της μυϊκής δύναμης, 
της ευλυγισίας, της ισορροπίας και στον συγχρονισμό σώμα-
τος-νου-αναπνοής. Κατά τη διάρκεια των θέσεων του σώματος, 
έχουμε ισομετρική σύσπαση συγκεκριμένων μυϊκών ομάδων 
ούτως ώστε να σταθεροποιείται το σώμα για ορισμένη χρονική 
διάρκεια. Η διάρκεια της κάθε στάσης κυμαίνεται από 30 δευτε-
ρόλεπτα έως αρκετά λεπτά, ανάλογα με τον τύπο της άσκησης.

Πιο συγκεκριμένα, μερικά από τα οφέλη κάποιων κατηγοριών 
ασκήσεων της γιόγκα σε καρέκλα καταγράφονται παρακάτω:

Στροφές κορμού

Μέσω των στροφών του κορμού, επιτυγχάνεται χαλάρωση της 
σπονδυλικής στήλης και μείωση του πόνου στην μέση και τα ισχία.

Διπλώσεις κορμού

Οι διπλώσεις κορμού, διατείνουν τους μυς της ράχης και της 
ωμικής ζώνης. Ακόμη, μειώνεται το στρες και δημιουργείται 
αίσθημα ηρεμίας. Οι διπλώσεις κορμού θα πρέπει να αποφεύ-
γονται από ανθρώπους με υψηλή αρτηριακή πίεση καθώς και 
παθήσεις των ματιών.

Κάμψεις στο πλάι

Οι κάμψεις στο πλάι βοηθούν στη διάταση των πλευρικών μυών 
καθώς και των πλάγιων κοιλιακών. 

Κλινικές έρευνες έχουν καταδείξει πως η chair yoga μπορεί να 
βελτιώσει τη γενικότερη φυσική κατάσταση των ηλικιωμένων, 
την ποιότητα του ύπνου τους, την πνευματική τους κατάσταση, 
τη σωστή στάση του σώματος και την ισορροπία. Άλλα οφέλη 
που σημειώνονται είναι η πρόληψη τραυματισμών, η ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού και φυσικά η βελτίωση της διάθεσης. Επί-
σης, η chair yoga έχει φανεί πως ωφελεί τους ηλικιωμένους με 

άνοια, ενώ μειώνει τον φόβο των πτώσεων καθώς και τον κίνδυ-
νο πτώσεων.

Σε έρευνα των Litchke, Hodges, & Reardon, (2012) έγινε παρέμ-
βαση chair yoga, διάρκειας 10 εβδομάδων, με σκοπό να αξιολο-
γηθούν οι γνωστικές ικανότητες, η ισορροπία, οι δραστηριότη-
τες καθημερινής ζωής, το άγχος και η κατάθλιψη σε ανθρώπους 
με την νόσο Αλτσχάιμερ. Η έρευνα κατέδειξε βελτίωση στις δρα-
στηριότητες καθημερινής ζωής, κυρίως σε όσους βρίσκονταν 
στο αρχικό στάδιο της νόσου, γεγονός που καταδεικνύει την 
αναγκαιότητα παρέμβασης οιασδήποτε μορφής άσκησης πε-
ρισσότερο ως προληπτικό μέσο που συμβάλλει γενικότερα στην 
ποιότητα ζωής.

Στο Κέντρο Ημέρας στο Παγκράτι πραγματοποιούνται προγράμ-
ματα chair yoga σε άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή δύο φο-
ρές την εβδομάδα, στα οποία συμμετέχουν συνολικά 30 άτομα.  
Οι γυναίκες της συγκεκριμένης ομάδας πήραν μέρος σε έρευ-
να κατά την οποία αξιολογήθηκε η υποκειμενική ποιότητα του 
ύπνου τους, μέσω σταθμισμένου ερωτηματολογίου, μετά από 
παρέμβαση  μαθημάτων chair yoga διάρκειας 12 εβδομάδων. 
Τα πρώτα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι θετι-
κά και θα δημοσιευτούν σε περιοδικό του εξωτερικού μέσα στο 
επόμενο έτος.

Μαίρη Καρυδάκη, 

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, 
MSc Αποκατάσταση Νευρολογικών Παθήσεων

Chair yoga: Ασκηθείτε από την καρέκλα σας!

ΔρΑΣΤΗριΟΤΗΤΕΣ  ΤώΝ κΕΝΤρώΝ ΗμΕρΑΣ



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


