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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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ΧΟΡΗΓΟΙ

Αγαπητοί φίλοι,
Tα τελευταία δύο χρόνια στη χώρα µας έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα σχετικά µε 
την αντιµετώπιση της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιµερ ειδικότερα. Το Εθνικό Σχέδιο 
∆ράσης για την Άνοια ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Βουλής και η Πολιτεία κατοχύρωσε νοµοθετικά το Εθνικό Παρατηρη-
τήριο για την Άνοια (θεσµικό όργανο για την εξασφάλιση της υλοποίησης του Σχεδίου 
∆ράσης).

Το Εθνικό Αρχείο για την άνοια και η ταξινόµηση των ατόµων µε άνοια για παροχή οι-
κονοµικών βοηθηµάτων αποτελεί ήδη προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας.

Πιο πρόσφατα συµπεριλήφθηκαν στις δράσεις ΕΣΠΑ των Περιφερειών προτάσεις για 
ανάπτυξη Κέντρων Ηµέρας, Ιατρείων Μνήµης και ∆οµών τελικού σταδίου για άτοµα µε 
άνοια. Πρέπει τώρα όλοι µαζί, όσοι ενδιαφερόµαστε και εµπλεκόµαστε στη φροντίδα 
των ατόµων µε άνοια, Εταιρείες Alzheimer, επαγγελµατίες υγείας, φροντιστές, πολιτικοί, να δραστηριοποιηθού-
µε ώστε οι προτάσεις αυτές να εγκριθούν από τις Περιφέρειες και να υλοποιηθούν άµεσα.

Υπολογίζουµε στη συνεργασία όλων για την επιτυχία των σκοπών για τους οποίους τόσα χρόνια αγωνιζόµαστε!

Ας είµαστε αισιόδοξοι και ας ελπίζουµε πάντα για το καλύτερο!
∆ρ. Παρασκευή Σακκά, 

Νευρολόγος – Ψυχίατρος, πρόεδρος  
του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια

ΦΙΛΟΙ
Ολλανδικός Σύλλογος Αθηνών, Αµαλία Βέργου, Ευδοξία Λέφα, Κων/νος Τοπάλογλου, Σωκράτης Λεκέας, Σοφία Εµφιε-
τζόγλου, Ελένη Νικολακοπούλου, ∆ήµητρα ∆ιαµαντοπούλου, ∆ροσούλα Θεραπιώτου, Ιωάννης Αλεξόπουλος, Αλέξανδρος 
Χατζόπουλος, Αλεξάνδρα Πανά. 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Αφοί Τσαβλίρη, Γ. Πολυχρονίου, Σ. Περδικάρης, Μ. Αδαµοπούλου, Μ. Μαυροµµάτης, Χ. Ηλιάκη, Θ. Καλαποθαράκου, 
Γ. Λεβαντής, ∆.Τριπολιτσιώτης, Τ. Σουλιώτη, Κ. Σακκά, Β. ∆εµέναγκας, Λ. Παναγοπούλου, Μ. Παπαγεωργίου, Β. Καρρά, 
Γ. Παπαστάµος, Μ. Ευθυµιόπουλος, Σ. Κωνσταντίνου, Γ. Μπούρµπος, Μ. Βρανά, Τ. Φολίνα, Β. Γεωργοπούλου εις µνήµην 
Ιωάννας Καλαποθαράκου
Σταθονίκος Ευθύµιος εις µνήµην Ελένης Σταθονίκου
Παναγιώτα Καραλή εις µνήµην Νικολάου Καραλή
Ν. Παϊσίου, Γ. Αλτόγλου, Μ. Γκιτάκος, Β. Γκιτάκος, Π. Γκιτάκου, Α. Τριανταφυλλίδης, Κ. Καραµιχάλη, Σ. Χούνδρη εις µνήµην 
Μαρίας Καραµιχάλη
Ξενοφών Χονδροµήτρος εις µνήµην Ιωάννη Χονδροµήτρου
Ξενοφών Χονδροµήτρος εις µνήµην Μαρίας Χονδροµήτρου
Ειρήνη Νοτιά εις µνήµην Κώστα Νοτιά
Κλεισάρη Ιωάννα εις µνήµην Κλεονίκης Κλεισάρη

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών ∆ιαταραχών 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,
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Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή µπορεί να µειώσει 
τον κίνδυνο της άνοιας

Σύµφωνα µε µελέτη διάρκειας 4 ετών, οι ηλικιωµένοι που 
χρησιµοποιούσαν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µία φορά 
την εβδοµάδα ή και παραπάνω είχαν περίπου 40% λιγό-
τερες πιθανότητες να εµφανίσουν προβλήµατα µνήµης σε 
σχέση µε τους ηλικιωµένους που δεν τον χρησιµοποιού-
σαν καθόλου. 

Στη µελέτη αυτή πήραν 
µέρος σχεδόν 2.000 άτοµα 
άνω των 70 ετών, τα οποία 
κατά την πρώτη εξέταση 
φάνηκε να έχουν φυσιολο-
γικές νοητικές λειτουργίες. 
Τους ζητήθηκε να ασχο-

ληθούν µε δραστηριότητες που εξασκούν το µυαλό, όπως 
είναι η χρήση του υπολογιστή, το διάτητες. Οι συµµετέχο-
ντες αφού δεσµεύτηκαν να ασχοληθούν µε κάτι νοητικά 

απαιτητικό, παρακολουθή-
θηκαν για 4 χρόνια ώστε να 
διερευνηθεί αν και ποιοι 
από αυτούς θα παρουσία-
ζαν προβλήµατα µνήµης. 

Τελικά τα άτοµα που δήλω-
ναν ότι χρησιµοποιούσαν τουλάχιστον µία φορά την εβδο-
µάδα τον υπολογιστή είχαν και τα πιο θετικά αποτελέσµα-
τα, καθώς ο κίνδυνος να εµφανίσουν έκπτωση της µνήµης 
µειώθηκε κατά 42%. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, και οι 
άλλες δραστηριότητες φάνηκαν ευεργετικές για τη νοητι-
κή λειτουργία, αλλά σε µικρότερο βαθµό. Η µελέτη αυτή 
πραγµατοποιήθηκε από τη Mayo Clinic στην Αµερική. 

Πηγή: March Newsletter,  Ε. Ντανάση
Alzheimer Europe  Ψυχολόγος

Μια νέα µελέτη που διενεργήθηκε από ερευνητές της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και παρου-
σιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2016 στο The New England 
Journal of Medicine έδειξε ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα 
νέα περιστατικά άνοιας µειώνονται. 

Οι ερευνητές παρακολούθησαν χιλιάδες ηλικιωµένους 
εθελοντές οι οποίοι πήραν µέρος στη µελέτη Framingham 
Heart Study και διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων δεκαετιών στις κοινωνίες υψηλού εισοδήµατος 

παρατηρείται σταθερή µείωση του αριθµού των ατόµων 
που διαγιγνώσκονται µε νόσο Αλτσχάιµερ και συναφείς 
διαταραχές. Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης δείχνουν 
ότι ο πιο σηµαντικός παράγοντας που συντελεί  σε αυτή 
τη µείωση είναι το µορφωτικό επίπεδο. Οι συµµετέχοντες 
που είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση είχαν σηµαντικά λιγότερες πιθανότητες να 
εµφανίσουν άνοια σε σχέση µε τους συµµετέχοντες που 
είχαν ολοκληρώσει µόνο την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
Επιπλέον, η πρόληψη και η αποτελεσµατικότερη θεραπεία 
των καρδιαγγειακών προβληµάτων φάνηκε ότι µπορεί να 
µειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας. 

Παρ’ όλα αυτά οι ερευνητές επισηµαίνουν ότι τα παραπά-
νω είναι µόνο δύο από τα στοιχεία που συντελούν στην 
καθυστέρηση των συµπτωµάτων της άνοιας και εποµένως 
επιπλέον έρευνα είναι απαραίτητη ώστε να εξακριβωθούν 
και πιθανοί άλλοι παράγοντες. 

Πηγή: April Newsletter,  Ε. Ντανάση
Alzheimer Europe  Ψυχολόγος

Νέα µελέτη δείχνει µείωση της επίπτωσης της άνοιας
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Αξιολόγηση των βασικών αναγκών των οικογενειακών 
φροντιστών από την «Ηµέρα Φροντιστή 2016» 

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την ερευνητική οµάδα της Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών ∆ιατα-
ραχών Αθηνών, φαίνεται πως ένα µεγάλο µέρος των ανθρώπων που φροντίζουν άτοµα µε άνοια στην περιφέρεια της Αττικής 
αποτελείται από γυναίκες µε µέσω όρο ηλικίας τα 55 έτη. Στην πλειονότητά τους οι φροντιστές δηλώνουν µέτρια οικονοµική 
κατάσταση και αποτελούνται κυρίως από συνταξιούχους µε επικρατέστερη τη γονεϊκή σχέση και δευτερεύουσα τη συζυγική.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο µέσος χρόνος φροντίδας ανέρχεται στις 10 ώρες ηµερησίως, ενώ σε µεγάλο βαθµό οι 
φροντιστές κατοικούν µε τους ασθενείς και δεν απασχολούν κάποιον έµµισθο φροντιστή. Παραβλέποντας τις σοβαρές οικο-
νοµικές πιέσεις που ασκούνται στους συνταξιούχους στις ηµέρες µας, οι φροντιστές επιλέγουν να επισκεφθούν ιδιώτη ιατρό 
και κατά κύριο λόγο νευρολόγο. 

Ζώντας λοιπόν κάτω από δύσκολες οικονοµικές συνθήκες σε συνδυασµό µε το βαρύ καθηµερινό καθήκον της φροντίδας, ένα 
πολύ µεγάλο ποσοστό αναφέρει σοβαρά σωµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα. Σε ερωτήσεις που αφορούσαν πιο συγκεκρι-
µένα στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σε σχέση µε νοµικές υπηρεσίες, κοινωνικά ή οικονοµικά ζητήµατα απάντησαν ότι 
αυτό που τους απασχολεί περισσότερο είναι η έλλειψη δοµών ηµερήσιας απασχόλησης των ατόµων µε άνοια όπως επίσης 
και η δυσκολία που αντιµετωπίζουν µε την χορήγηση επιδοµάτων. 

Όσον αφορά, τις νοµικές υπηρεσίες της χώρας, εκφράζουν ότι εφόσον δεν υπάρχει επαρκής ενηµέρωση στα νοµικά συστήµατα 
που καλύπτουν τους ασθενείς, δεν υπάρχει η δυνατότητα άµεσης διεκπεραίωσης των υποθέσεων που προκύπτουν, γεγονός που 
δηµιουργεί εντάσεις ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας και πολλές φορές σηµαίνει ότι οι φροντιστές επιβαρύνονται οικονοµικά. 

Αντίστοιχα και ο ανδρικός πληθυσµός που έλαβε µέρος στην έρευνα, στην πλειονότητα κατοικεί µε τον ασθενή και µόλις ένα 
πολύ µικρό ποσοστό των απαντήσεων καταφέρνει να παρέχει υπηρεσίες µε έµµισθο φροντιστή. Παρά το γεγονός ότι συγκατα-
λέγονται και εκείνοι στην κατηγορία της µέτριας οικονοµικής κατάστασης και κατά κανόνα είναι συνταξιούχοι, επιλέγουν στο 
µεγαλύτερο µέρος να επισκεφθούν ιδιώτη γιατρό για την φαρµακευτική αγωγή των ατόµων που φροντίζουν.

Από τα αποτελέσµατα αυτά µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι ιατρικές ανάγκες των ασθενών καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό, 
ωστόσο η ανάγκη των φροντιστών για υποστήριξη από τις κοινωνικές δοµές, για τα επιδόµατα που τους αντιστοιχούν, η ενηµέρω-
ση για τα νοµικά θέµατα που προκύπτουν αλλά κυρίως η ψυχολογική υποστήριξη για να αντέξουν το βαρύ φορτίο της φροντίδας, 
ακόµα δεν ικανοποιούνται, γεγονός που θέτει σε άµεσο ψυχολογικό και ιατρικό κίνδυνο τους φροντιστές των ανθρώπων µε άνοια. 

Σε δεύτερο σκέλος της έρευνας, οι φροντιστές κλήθηκαν να αναλύσουν εκτενέστερα τις ανάγκες τους καθώς διανύουν τα χρόνια 
της φροντίδας µε τα άτοµα µε άνοια. Ένα µεγάλο µέρος φροντιστών, µίλησε για ενηµέρωση στα θέµατα της άνοιας; ποιες είναι οι 
µορφές, ποια είναι τα συµπεριφορικά προβλήµατα που τις ακολουθούν και πως θα µπορούσαν να τους διαχειρισθούν αποτελε-
σµατικά αλλά µε αξιοπρέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται πως οι φροντιστές συχνά αναρωτιούνται πώς µπορούν να επικοινωνή-
σουν µε τους ανθρώπους τους, χωρίς να τους προκαλέσουν ένταση η φόβο και πώς µπορούν να τους κινητοποιήσουν µε κάποιες 
καθηµερινές δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να έχουν σταθερή νοητική πορεία για όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης, 
αρκετοί αποζητούν συγκεκριµένες τεχνικές συµβουλές για το τελικό στάδιο της νόσου όπου έχει επέλθει πλήρης ακινησία. 

Ένα εξίσου σοβαρό ζήτηµα που φαίνεται να απασχολεί τους φροντιστές είναι η έλλειψη δοµών απασχόλησης ατόµων µε άνοια 
όπως και κέντρα βραχείας και µακράς παραµονής. Λόγω των έντονων συµπεριφορικών διαταραχών που συνήθως εµφανίζονται 
στο µεσαίο στάδιο της νόσου, είναι πολύ πιθανό να µην επιτραπεί η εισαγωγή του ατόµου µε άνοια σε κάποιο κέντρο φροντίδας ηλι-
κιωµένων ατόµων. Στην χώρα µας υπάρχουν λίγες µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων που να ειδικεύονται στη φροντίδα ασθενών 
µε άνοια, όπου το προσωπικό είναι εξειδικευµένο και µπορεί να αντιµετωπίσει τις ιδιαιτερότητες στα διάφορα στάδια της νόσου. 

Ως επί των πλείστον, οι φροντιστές αναφέρουν ανάγκη για περισσότερα κέντρα ηµέρας απασχόλησης εντός και εκτός Αθηνών, 
καθώς επίσης και ανάγκη για επισκέψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, κατ‘ οίκον για άµεση ανακούφιση και 
υποστήριξη στη διαχείριση κρίσεων. 

Γίνεται επίσης λόγος για ανάγκη δοµών ψυχολογικής υποστήριξης συγκεκριµένα για φροντιστές. Συχνά αναρωτιούνται πώς 
µπορούν να αποδεχτούν την κατάσταση που βιώνουν και το γεγονός ότι η προσωπικότητα των ανθρώπων τους, σταδιακά 
αλλοιώνεται. Έχοντας σαν υποστήριξη ένα θεραπευτικό πλαίσιο, ενδεχοµένως οι φροντιστές θα µπορούσαν να αυξήσουν τις 
ψυχικές τους αντοχές και να αντιµετωπίσουν αυτό το δύσκολο καθήκον της φροντίδας µε περισσότερη δύναµη. 

Κ. Μπάρλου - Ψυχολόγος
Ε. ∆ηµακοπούλου - Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής PhD
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Τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα αποτελούν συστατικό της ανοϊκής διεργασίας. Eμφανίζονται σε ποσοστό 
έως 90% και επιβαρύνουν σημαντικά τα άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους.

Χωρίς επαρκή αντιμετώπιση, τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων με άνοια και τις οικογένειές τους, συντελούν στην πρώιμη εισαγωγή σε ίδρυμα, στο αυξημένο κόστος φροντί-
δας, επιβαρύνουν το ψυχολογικό φορτίο των έμμισθων φροντιστών και των επαγγελματιών υγείας κ.ά.

Τα παραπάνω συμπτώματα είναι αντιμετωπίσιμα και γενικά απαντούν καλύτερα στη θεραπεία, προσφέροντας μεγαλύτερη 
ανακούφιση των ατόμων με άνοια, των οικογενειών και των φροντιστών τους και του συστήματος υγείας. Η αντιμετώπιση 
των συμπτωμάτων χωρίζεται σε δύο άξονες, τις μη-φαρμακευτικές και τις φαρμακευτικές παρεμβάσεις.

Ειδικά φάρμακα για την αντιμετώπιση της διέγερσης, της ανησυχίας, της περιπλάνησης και των λοιπών συμπεριφορι-
κών συμπτωμάτων της άνοιας δεν έχουμε, όμως χρησιμοποιούμε τα αντιψυχωσικά φάρμακα.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΑΨΕ) οι αναθεωρημένες πρακτικές οδηγίες για τη 
σωστή χρήση των αντιψυχωσικών φαρμάκων στην άνοια και συνοψίζονται στα παρακάτω: 

1. Αξιολόγηση συμπεριφορικών/ψυχολογικών συμπτωμάτων της άνοιας
Οι συστάσεις της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας ξεκινούν με την ανάγκη για αξιολόγηση του είδους, της συχνότη-
τας, της έντασης και της χρονικής διάρκειας των συμπτωμάτων. Συνιστάται να αξιολογηθεί κατά πόσο συνυπάρχει πόνος 
ή άλλοι πιθανοί τροποποιήσιμοι παράγοντες που να συνεισφέρουν στη συμπτωματολογία καθώς και άλλοι παράγοντες, 
όπως ο τύπος της άνοιας, που επηρεάζουν τις θεραπευτικές επιλογές. Επιπλέον επισημαίνεται η ανάγκη αξιολόγησης 
της ανταπόκρισης στη θεραπεία των ασθενών με ανησυχία ή ψυχωτικά συμπτώματα με ποσοτικές μετρήσεις.

2. Ανάπτυξη θεραπευτικού πρωτοκόλλου
Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία συνιστά ότι στα άτομα με άνοια θα πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένο, τεκμηρι-
ωμένο και ανθρωποκεντρικό θεραπευτικό πλάνο, το οποίο θα περιλαμβάνει συνδυασμό φαρμακευτικών και μη-
φαρμακευτικών παρεμβάσεων. 

3. Αξιολόγηση που αφορά τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους από την αντιψυχωσική θεραπεία στο άτομο με άνοια
Πιο συγκεκριμένα η ΑΨΕ συνιστά η μη επείγουσα θεραπεία με αντιψυχωσικά φάρμακα να χορηγείται μόνο στα άτομα με 
άνοια των οποίων τα συμπτώματα είναι σοβαρά, επικίνδυνα και/ή προκαλούν σημαντική αγωνία στον ασθενή. Επιπλέον 
συνιστάται η αναθεώρηση της ανταπόκρισης στις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις πριν από τη χρήση των αντιψυχωσικών. 
Τέλος, τα πιθανά οφέλη καθώς και οι αυξημένες πιθανότητες επιπλοκών από την αντιψυχωσική θεραπεία θα πρέπει να 
αξιολογηθούν από τον γιατρό με τον ασθενή και ει δυνατό με το οικογενειακό του περιβάλλον.

4. Δοσολογία, διάρκεια και παρακολούθηση της αντιψυχωσικής θεραπείας
Η ΑΨΕ συνιστά την έναρξη της θεραπείας σε χαμηλές δόσεις και την τιτλοποίησή της μέχρι την ελάχιστη αποτελεσματική 
δοσολογία η οποία δε θα προκαλεί προβλήματα στον ασθενή. Εάν εμφανιστούν κλινικά σημαντικές παρενέργειες από 
την αντιψυχωσική θεραπεία, θα πρέπει να αναθεωρηθεί συνολικά η θεραπεία και αν χρειαστεί να διακοπεί. Επιπλέον 
επισημαίνεται ότι αν μετά από ένα μήνα δοκιμής με ικανή δόση αντιψυχωσικού φαρμάκου δεν παρουσιαστεί κλινικά 
σημαντική ανταπόκριση, το φάρμακο πρέπει σταδιακά να διακοπεί. Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης στη θεραπεία, 
πρέπει να γίνεται περιοδική ανασκόπηση του θεραπευτικού πλάνου σε συνεννόηση με την οικογένεια του ασθενούς. 
Μέσα σε τέσσερις μήνες θα πρέπει να γίνει προσπάθεια σταδιακής μείωσης ή/και διακοπής του φαρμάκου, εκτός αν ο 
ασθενής παρουσίασε υποτροπή με επιδείνωση της συμπτωματολογίας σε προγενέστερη προσπάθεια μείωσης της αντι-
ψυχωσικής αγωγής. Η αξιολόγηση του ασθενούς που βρίσκεται σε σταδιακή μείωση της αγωγής θα πρέπει να γίνεται 
ανά μήνα και για τουλάχιστον τέσσερις μήνες μετά την οριστική διακοπή του φαρμάκου, προκειμένου να προσδιοριστούν 
έγκαιρα πιθανά σημάδια υποτροπής με την επανεμφάνιση ψυχωσικών και άλλων συμπεριφορικών συμπτωμάτων.

5. Χρήση ειδικών αντιψυχωσικών φαρμάκων ανάλογα με την κλινική περίπτωση
Η ΑΨΕ συνιστά την αποφυγή της αλοπεριδόλης ως φαρμάκου πρώτης γραμμής στη μη επείγουσα αντιψυχωσική θερα-
πεία. Επίσης συνιστά την αποφυγή ενέσιμων αντιψυχωσικών φαρμάκων βραδείας αποδέσμευσης, εκτός αν συνυπάρχει 
χρόνια ψυχιατρική νόσος.

Πηγή: Am J Psychiatry, Μάιος 2016 Β. Λύρας 
Νευρολόγος
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Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή µπορεί να µειώσει 
τον κίνδυνο της άνοιας

Σύµφωνα µε µελέτη διάρκειας 4 ετών, οι ηλικιωµένοι που 
χρησιµοποιούσαν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µία φορά 
την εβδοµάδα ή και παραπάνω είχαν περίπου 40% λιγό-
τερες πιθανότητες να εµφανίσουν προβλήµατα µνήµης σε 
σχέση µε τους ηλικιωµένους που δεν τον χρησιµοποιού-
σαν καθόλου. 

Στη µελέτη αυτή πήραν 
µέρος σχεδόν 2.000 άτοµα 
άνω των 70 ετών, τα οποία 
κατά την πρώτη εξέταση 
φάνηκε να έχουν φυσιολο-
γικές νοητικές λειτουργίες. 
Τους ζητήθηκε να ασχο-

ληθούν µε δραστηριότητες που εξασκούν το µυαλό, όπως 
είναι η χρήση του υπολογιστή, το διάτητες. Οι συµµετέχο-
ντες αφού δεσµεύτηκαν να ασχοληθούν µε κάτι νοητικά 

απαιτητικό, παρακολουθή-
θηκαν για 4 χρόνια ώστε να 
διερευνηθεί αν και ποιοι 
από αυτούς θα παρουσία-
ζαν προβλήµατα µνήµης. 

Τελικά τα άτοµα που δήλω-
ναν ότι χρησιµοποιούσαν τουλάχιστον µία φορά την εβδο-
µάδα τον υπολογιστή είχαν και τα πιο θετικά αποτελέσµα-
τα, καθώς ο κίνδυνος να εµφανίσουν έκπτωση της µνήµης 
µειώθηκε κατά 42%. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, και οι 
άλλες δραστηριότητες φάνηκαν ευεργετικές για τη νοητι-
κή λειτουργία, αλλά σε µικρότερο βαθµό. Η µελέτη αυτή 
πραγµατοποιήθηκε από τη Mayo Clinic στην Αµερική. 

Πηγή: March Newsletter,  Ε. Ντανάση
Alzheimer Europe  Ψυχολόγος

Μια νέα µελέτη που διενεργήθηκε από ερευνητές της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης και παρου-
σιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2016 στο The New England 
Journal of Medicine έδειξε ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα 
νέα περιστατικά άνοιας µειώνονται. 

Οι ερευνητές παρακολούθησαν χιλιάδες ηλικιωµένους 
εθελοντές οι οποίοι πήραν µέρος στη µελέτη Framingham 
Heart Study και διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων δεκαετιών στις κοινωνίες υψηλού εισοδήµατος 

παρατηρείται σταθερή µείωση του αριθµού των ατόµων 
που διαγιγνώσκονται µε νόσο Αλτσχάιµερ και συναφείς 
διαταραχές. Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης δείχνουν 
ότι ο πιο σηµαντικός παράγοντας που συντελεί  σε αυτή 
τη µείωση είναι το µορφωτικό επίπεδο. Οι συµµετέχοντες 
που είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση είχαν σηµαντικά λιγότερες πιθανότητες να 
εµφανίσουν άνοια σε σχέση µε τους συµµετέχοντες που 
είχαν ολοκληρώσει µόνο την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
Επιπλέον, η πρόληψη και η αποτελεσµατικότερη θεραπεία 
των καρδιαγγειακών προβληµάτων φάνηκε ότι µπορεί να 
µειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας. 

Παρ’ όλα αυτά οι ερευνητές επισηµαίνουν ότι τα παραπά-
νω είναι µόνο δύο από τα στοιχεία που συντελούν στην 
καθυστέρηση των συµπτωµάτων της άνοιας και εποµένως 
επιπλέον έρευνα είναι απαραίτητη ώστε να εξακριβωθούν 
και πιθανοί άλλοι παράγοντες. 

Πηγή: April Newsletter,  Ε. Ντανάση
Alzheimer Europe  Ψυχολόγος

Νέα µελέτη δείχνει µείωση της επίπτωσης της άνοιας
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Αξιολόγηση των βασικών αναγκών των οικογενειακών 
φροντιστών από την «Ηµέρα Φροντιστή 2016» 

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την ερευνητική οµάδα της Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών ∆ιατα-
ραχών Αθηνών, φαίνεται πως ένα µεγάλο µέρος των ανθρώπων που φροντίζουν άτοµα µε άνοια στην περιφέρεια της Αττικής 
αποτελείται από γυναίκες µε µέσω όρο ηλικίας τα 55 έτη. Στην πλειονότητά τους οι φροντιστές δηλώνουν µέτρια οικονοµική 
κατάσταση και αποτελούνται κυρίως από συνταξιούχους µε επικρατέστερη τη γονεϊκή σχέση και δευτερεύουσα τη συζυγική.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο µέσος χρόνος φροντίδας ανέρχεται στις 10 ώρες ηµερησίως, ενώ σε µεγάλο βαθµό οι 
φροντιστές κατοικούν µε τους ασθενείς και δεν απασχολούν κάποιον έµµισθο φροντιστή. Παραβλέποντας τις σοβαρές οικο-
νοµικές πιέσεις που ασκούνται στους συνταξιούχους στις ηµέρες µας, οι φροντιστές επιλέγουν να επισκεφθούν ιδιώτη ιατρό 
και κατά κύριο λόγο νευρολόγο. 

Ζώντας λοιπόν κάτω από δύσκολες οικονοµικές συνθήκες σε συνδυασµό µε το βαρύ καθηµερινό καθήκον της φροντίδας, ένα 
πολύ µεγάλο ποσοστό αναφέρει σοβαρά σωµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα. Σε ερωτήσεις που αφορούσαν πιο συγκεκρι-
µένα στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σε σχέση µε νοµικές υπηρεσίες, κοινωνικά ή οικονοµικά ζητήµατα απάντησαν ότι 
αυτό που τους απασχολεί περισσότερο είναι η έλλειψη δοµών ηµερήσιας απασχόλησης των ατόµων µε άνοια όπως επίσης 
και η δυσκολία που αντιµετωπίζουν µε την χορήγηση επιδοµάτων. 

Όσον αφορά, τις νοµικές υπηρεσίες της χώρας, εκφράζουν ότι εφόσον δεν υπάρχει επαρκής ενηµέρωση στα νοµικά συστήµατα 
που καλύπτουν τους ασθενείς, δεν υπάρχει η δυνατότητα άµεσης διεκπεραίωσης των υποθέσεων που προκύπτουν, γεγονός που 
δηµιουργεί εντάσεις ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας και πολλές φορές σηµαίνει ότι οι φροντιστές επιβαρύνονται οικονοµικά. 

Αντίστοιχα και ο ανδρικός πληθυσµός που έλαβε µέρος στην έρευνα, στην πλειονότητα κατοικεί µε τον ασθενή και µόλις ένα 
πολύ µικρό ποσοστό των απαντήσεων καταφέρνει να παρέχει υπηρεσίες µε έµµισθο φροντιστή. Παρά το γεγονός ότι συγκατα-
λέγονται και εκείνοι στην κατηγορία της µέτριας οικονοµικής κατάστασης και κατά κανόνα είναι συνταξιούχοι, επιλέγουν στο 
µεγαλύτερο µέρος να επισκεφθούν ιδιώτη γιατρό για την φαρµακευτική αγωγή των ατόµων που φροντίζουν.

Από τα αποτελέσµατα αυτά µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι ιατρικές ανάγκες των ασθενών καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό, 
ωστόσο η ανάγκη των φροντιστών για υποστήριξη από τις κοινωνικές δοµές, για τα επιδόµατα που τους αντιστοιχούν, η ενηµέρω-
ση για τα νοµικά θέµατα που προκύπτουν αλλά κυρίως η ψυχολογική υποστήριξη για να αντέξουν το βαρύ φορτίο της φροντίδας, 
ακόµα δεν ικανοποιούνται, γεγονός που θέτει σε άµεσο ψυχολογικό και ιατρικό κίνδυνο τους φροντιστές των ανθρώπων µε άνοια. 

Σε δεύτερο σκέλος της έρευνας, οι φροντιστές κλήθηκαν να αναλύσουν εκτενέστερα τις ανάγκες τους καθώς διανύουν τα χρόνια 
της φροντίδας µε τα άτοµα µε άνοια. Ένα µεγάλο µέρος φροντιστών, µίλησε για ενηµέρωση στα θέµατα της άνοιας; ποιες είναι οι 
µορφές, ποια είναι τα συµπεριφορικά προβλήµατα που τις ακολουθούν και πως θα µπορούσαν να τους διαχειρισθούν αποτελε-
σµατικά αλλά µε αξιοπρέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται πως οι φροντιστές συχνά αναρωτιούνται πώς µπορούν να επικοινωνή-
σουν µε τους ανθρώπους τους, χωρίς να τους προκαλέσουν ένταση η φόβο και πώς µπορούν να τους κινητοποιήσουν µε κάποιες 
καθηµερινές δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να έχουν σταθερή νοητική πορεία για όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης, 
αρκετοί αποζητούν συγκεκριµένες τεχνικές συµβουλές για το τελικό στάδιο της νόσου όπου έχει επέλθει πλήρης ακινησία. 

Ένα εξίσου σοβαρό ζήτηµα που φαίνεται να απασχολεί τους φροντιστές είναι η έλλειψη δοµών απασχόλησης ατόµων µε άνοια 
όπως και κέντρα βραχείας και µακράς παραµονής. Λόγω των έντονων συµπεριφορικών διαταραχών που συνήθως εµφανίζονται 
στο µεσαίο στάδιο της νόσου, είναι πολύ πιθανό να µην επιτραπεί η εισαγωγή του ατόµου µε άνοια σε κάποιο κέντρο φροντίδας ηλι-
κιωµένων ατόµων. Στην χώρα µας υπάρχουν λίγες µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων που να ειδικεύονται στη φροντίδα ασθενών 
µε άνοια, όπου το προσωπικό είναι εξειδικευµένο και µπορεί να αντιµετωπίσει τις ιδιαιτερότητες στα διάφορα στάδια της νόσου. 

Ως επί των πλείστον, οι φροντιστές αναφέρουν ανάγκη για περισσότερα κέντρα ηµέρας απασχόλησης εντός και εκτός Αθηνών, 
καθώς επίσης και ανάγκη για επισκέψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, κατ‘ οίκον για άµεση ανακούφιση και 
υποστήριξη στη διαχείριση κρίσεων. 

Γίνεται επίσης λόγος για ανάγκη δοµών ψυχολογικής υποστήριξης συγκεκριµένα για φροντιστές. Συχνά αναρωτιούνται πώς 
µπορούν να αποδεχτούν την κατάσταση που βιώνουν και το γεγονός ότι η προσωπικότητα των ανθρώπων τους, σταδιακά 
αλλοιώνεται. Έχοντας σαν υποστήριξη ένα θεραπευτικό πλαίσιο, ενδεχοµένως οι φροντιστές θα µπορούσαν να αυξήσουν τις 
ψυχικές τους αντοχές και να αντιµετωπίσουν αυτό το δύσκολο καθήκον της φροντίδας µε περισσότερη δύναµη. 

Κ. Μπάρλου - Ψυχολόγος
Ε. ∆ηµακοπούλου - Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής PhD

Τους  ζητήθηκε  να  ασχο-
ληθούν µε δραστηριότητες που εξασκούν το µυαλό, όπως
είναι η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι συµµετέχο-
ντες  αφού  δεσµεύτηκαν  να  ασχοληθούν  µε κάτι νοητικά
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Alzheimer’s Disease International - (ADI)
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά από την παρότρυν-
ση της Παγκόσμιας Εταιρείας Alzheimer (Alzheimer’s 
Disease International - ADI), υιοθέτησε πρόταση για την 
ανάπτυξη ενός Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης για την Άνοια.

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016, η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), υιοθέτησε μια 
πρόταση για την ανάπτυξη ενός Παγκόσμιου Σχεδίου 
Δράσης για την άνοια.

Την ομόφωνη απόφαση στη συνεδρίαση του ΠΟΥ στις 30 
Μαΐου, ακολούθησε η συμμετοχή της ADI και 12 χωρών 
σε μια επιτυχημένη εκδήλωση για την άνοια κατά την 
69η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (ΠΣΥ). 

Η συμβολή της ADI ήταν καθοριστική, η οποία έκανε 
έκκληση για ένα ψήφισμα σχετικά με την άνοια και μια 
πρόταση για την ανάπτυξη Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης 
για την Άνοια. Την προσπάθεια αυτή υποστήριξαν σημα-
ντικά και οι κυβερνήσεις της Ελβετίας και της Δομινι-
κανής Δημοκρατίας, με την υποστήριξη όλων των 194 
χωρών μελών που εκπροσωπούνται στην ΠΣΥ.

Κοινές δηλώσεις έγιναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη 
Μέση Ανατολή και τις Αφρικανικές χώρες. Συνολικά 38 
χώρες μίλησαν κατά τη διάρκεια της ημερήσιας διάτα-
ξης και 28 να υποστήριξαν την πρόταση.

Αυτή η σημαντική εξέλιξη μας φέρνει πιο κοντά σε ένα 
ψήφισμα του ΠΟΥ, το οποίο θα πάει ένα βήμα παρα-
κάτω την δέσμευση των χωρών για την αντιμετώπιση 
της άνοιας. Οι συζητήσεις μέχρι στιγμής ήταν στα χέρια 
των κυβερνήσεων. Αυτή τη φορά δόθηκε η ευκαιρία 
στην ADI να κάνει μια δήλωση και ελπίζουμε ότι αυτό 

θα ανοίξει τον δρόμο για την πιο ενεργή συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 
με άνοια, των οικογενειακών φροντιστών, την ακαδη-
μαϊκή κοινότητα και τις οργανώσεις Αλτσχάιμερ.

Ένα Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης του ΠΟΥ θα εξασφαλί-
σει μια μεγαλύτερη δέσμευση από τις κυβερνήσεις σε 
όλο τον κόσμο για την ανάπτυξη και βελτίωση των Εθνι-
κών Σχεδίων Δράσης για την Άνοια, για την φροντίδα 
και υποστήριξη των άτομα με άνοια, και την συμμετοχή 
βασικών φορέων όπως είναι τα άτομα με άνοια και οι 
οργανώσεις Αλτσχάιμερ ανά τον κόσμο.

Η ADI παρακολουθεί με ενθουσιασμό τις εξελίξεις στο συ-
γκεκριμένο θέμα, σε στενή συνεργασία με όλες τις οργα-
νώσεις μέλη της καθώς και τις Dementia Alliance Inter-Dementia Alliance Inter-
national, Alzheimer Europe και Alzheimer Iberoamerica.

Η Παγκόσμια Εταιρεία Alzheimer είναι η διεθνής ομο-
σπονδία των εταιρειών Alzheimer και αυτή την στιγμή 
αριθμεί 85 μέλη σε όλο τον κόσμο. Η Παγκόσμια Εται-
ρεία Alzheimer στηρίζει και ενδυναμώνει τις εθνικές 
εταιρείες Alzheimer, συμβάλει στην ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώμης για την άνοια παγκοσμίως και ερ-
γάζεται ώστε να γίνει η άνοια παγκόσμια προτεραιότητα 
υγείας. Το όραμα της ADI είναι να βελτιώσει την ποιότητα 
ζωής για τους ανθρώπους με άνοια και τους περιθάλπο-
ντες τους σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.alz.co.uk

Αναστασία Ψωμά
Fundraising and Membership Manager

of Alzheimer’s Disease International
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Αφιέρωμα: Φροντίδα στο Σπίτι για άτομα με άνοια

Το πρόγραμμα «Φροντίδα στο Σπίτι για άτομα με άνοια» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της Εταιρείας 
Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών. Ο αριθμός των ατόμων με άνοια αυξάνεται με γρήγορους 
ρυθμούς και με συνταξιούχους φροντιστές που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα λόγω του υψηλού κό-
στους φροντίδας, η δυνατότητα των ατόμων αυτών να μεταφέρονται σε Κέντρα Ημέρας απασχόλησης γίνεται 
όλο και δυσκολότερη. Το πρόγραμμα «Φροντίδα στο Σπίτι για άτομα με άνοια» αποτελείται από έμπειρους ψυ-
χολόγους, που επισκέπτονται κατ’ οίκον τα άτομα με άνοια, δίνοντάς τους την ευκαιρία για δημιουργική απασχό-
ληση, για νοητική ενδυνάμωση με σκοπό την ομαλότερη έκβαση της ασθένειάς τους. Επιπλέον, οι φροντιστές 
λόγω του φορτίου της φροντίδας και στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω του κοινωνικού αποκλεισμού, βιώ-
νουν πολύ σοβαρά ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα.

Μέσα από το πρόγραμμα τους δίνεται η ευκαιρία να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε θέματα φροντίδας 
και να λάβουν άμεση ανακούφιση και υποστήριξη από τους επαγγελματίες υγείας. 

Διαβάστε τι έγραψαν κάποιοι από τους ασθενείς μας! 
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Αξιολόγηση των βασικών αναγκών των οικογενειακών 
φροντιστών από την «Ηµέρα Φροντιστή 2016» 

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την ερευνητική οµάδα της Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών ∆ιατα-
ραχών Αθηνών, φαίνεται πως ένα µεγάλο µέρος των ανθρώπων που φροντίζουν άτοµα µε άνοια στην περιφέρεια της Αττικής 
αποτελείται από γυναίκες µε µέσω όρο ηλικίας τα 55 έτη. Στην πλειονότητά τους οι φροντιστές δηλώνουν µέτρια οικονοµική 
κατάσταση και αποτελούνται κυρίως από συνταξιούχους µε επικρατέστερη τη γονεϊκή σχέση και δευτερεύουσα τη συζυγική.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο µέσος χρόνος φροντίδας ανέρχεται στις 10 ώρες ηµερησίως, ενώ σε µεγάλο βαθµό οι 
φροντιστές κατοικούν µε τους ασθενείς και δεν απασχολούν κάποιον έµµισθο φροντιστή. Παραβλέποντας τις σοβαρές οικο-
νοµικές πιέσεις που ασκούνται στους συνταξιούχους στις ηµέρες µας, οι φροντιστές επιλέγουν να επισκεφθούν ιδιώτη ιατρό 
και κατά κύριο λόγο νευρολόγο. 

Ζώντας λοιπόν κάτω από δύσκολες οικονοµικές συνθήκες σε συνδυασµό µε το βαρύ καθηµερινό καθήκον της φροντίδας, ένα 
πολύ µεγάλο ποσοστό αναφέρει σοβαρά σωµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα. Σε ερωτήσεις που αφορούσαν πιο συγκεκρι-
µένα στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σε σχέση µε νοµικές υπηρεσίες, κοινωνικά ή οικονοµικά ζητήµατα απάντησαν ότι 
αυτό που τους απασχολεί περισσότερο είναι η έλλειψη δοµών ηµερήσιας απασχόλησης των ατόµων µε άνοια όπως επίσης 
και η δυσκολία που αντιµετωπίζουν µε την χορήγηση επιδοµάτων. 

Όσον αφορά, τις νοµικές υπηρεσίες της χώρας, εκφράζουν ότι εφόσον δεν υπάρχει επαρκής ενηµέρωση στα νοµικά συστήµατα 
που καλύπτουν τους ασθενείς, δεν υπάρχει η δυνατότητα άµεσης διεκπεραίωσης των υποθέσεων που προκύπτουν, γεγονός που 
δηµιουργεί εντάσεις ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας και πολλές φορές σηµαίνει ότι οι φροντιστές επιβαρύνονται οικονοµικά. 

Αντίστοιχα και ο ανδρικός πληθυσµός που έλαβε µέρος στην έρευνα, στην πλειονότητα κατοικεί µε τον ασθενή και µόλις ένα 
πολύ µικρό ποσοστό των απαντήσεων καταφέρνει να παρέχει υπηρεσίες µε έµµισθο φροντιστή. Παρά το γεγονός ότι συγκατα-
λέγονται και εκείνοι στην κατηγορία της µέτριας οικονοµικής κατάστασης και κατά κανόνα είναι συνταξιούχοι, επιλέγουν στο 
µεγαλύτερο µέρος να επισκεφθούν ιδιώτη γιατρό για την φαρµακευτική αγωγή των ατόµων που φροντίζουν.

Από τα αποτελέσµατα αυτά µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι ιατρικές ανάγκες των ασθενών καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό, 
ωστόσο η ανάγκη των φροντιστών για υποστήριξη από τις κοινωνικές δοµές, για τα επιδόµατα που τους αντιστοιχούν, η ενηµέρω-
ση για τα νοµικά θέµατα που προκύπτουν αλλά κυρίως η ψυχολογική υποστήριξη για να αντέξουν το βαρύ φορτίο της φροντίδας, 
ακόµα δεν ικανοποιούνται, γεγονός που θέτει σε άµεσο ψυχολογικό και ιατρικό κίνδυνο τους φροντιστές των ανθρώπων µε άνοια. 

Σε δεύτερο σκέλος της έρευνας, οι φροντιστές κλήθηκαν να αναλύσουν εκτενέστερα τις ανάγκες τους καθώς διανύουν τα χρόνια 
της φροντίδας µε τα άτοµα µε άνοια. Ένα µεγάλο µέρος φροντιστών, µίλησε για ενηµέρωση στα θέµατα της άνοιας; ποιες είναι οι 
µορφές, ποια είναι τα συµπεριφορικά προβλήµατα που τις ακολουθούν και πως θα µπορούσαν να τους διαχειρισθούν αποτελε-
σµατικά αλλά µε αξιοπρέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται πως οι φροντιστές συχνά αναρωτιούνται πώς µπορούν να επικοινωνή-
σουν µε τους ανθρώπους τους, χωρίς να τους προκαλέσουν ένταση η φόβο και πώς µπορούν να τους κινητοποιήσουν µε κάποιες 
καθηµερινές δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να έχουν σταθερή νοητική πορεία για όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης, 
αρκετοί αποζητούν συγκεκριµένες τεχνικές συµβουλές για το τελικό στάδιο της νόσου όπου έχει επέλθει πλήρης ακινησία. 

Ένα εξίσου σοβαρό ζήτηµα που φαίνεται να απασχολεί τους φροντιστές είναι η έλλειψη δοµών απασχόλησης ατόµων µε άνοια 
όπως και κέντρα βραχείας και µακράς παραµονής. Λόγω των έντονων συµπεριφορικών διαταραχών που συνήθως εµφανίζονται 
στο µεσαίο στάδιο της νόσου, είναι πολύ πιθανό να µην επιτραπεί η εισαγωγή του ατόµου µε άνοια σε κάποιο κέντρο φροντίδας ηλι-
κιωµένων ατόµων. Στην χώρα µας υπάρχουν λίγες µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων που να ειδικεύονται στη φροντίδα ασθενών 
µε άνοια, όπου το προσωπικό είναι εξειδικευµένο και µπορεί να αντιµετωπίσει τις ιδιαιτερότητες στα διάφορα στάδια της νόσου. 

Ως επί των πλείστον, οι φροντιστές αναφέρουν ανάγκη για περισσότερα κέντρα ηµέρας απασχόλησης εντός και εκτός Αθηνών, 
καθώς επίσης και ανάγκη για επισκέψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, κατ‘ οίκον για άµεση ανακούφιση και 
υποστήριξη στη διαχείριση κρίσεων. 

Γίνεται επίσης λόγος για ανάγκη δοµών ψυχολογικής υποστήριξης συγκεκριµένα για φροντιστές. Συχνά αναρωτιούνται πώς 
µπορούν να αποδεχτούν την κατάσταση που βιώνουν και το γεγονός ότι η προσωπικότητα των ανθρώπων τους, σταδιακά 
αλλοιώνεται. Έχοντας σαν υποστήριξη ένα θεραπευτικό πλαίσιο, ενδεχοµένως οι φροντιστές θα µπορούσαν να αυξήσουν τις 
ψυχικές τους αντοχές και να αντιµετωπίσουν αυτό το δύσκολο καθήκον της φροντίδας µε περισσότερη δύναµη. 

Κ. Μπάρλου - Ψυχολόγος
Ε. ∆ηµακοπούλου - Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής PhD
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Αξιολόγηση των βασικών αναγκών των οικογενειακών 
φροντιστών από την «Ηµέρα Φροντιστή 2016» 

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την ερευνητική οµάδα της Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών ∆ιατα-
ραχών Αθηνών, φαίνεται πως ένα µεγάλο µέρος των ανθρώπων που φροντίζουν άτοµα µε άνοια στην περιφέρεια της Αττικής 
αποτελείται από γυναίκες µε µέσω όρο ηλικίας τα 55 έτη. Στην πλειονότητά τους οι φροντιστές δηλώνουν µέτρια οικονοµική 
κατάσταση και αποτελούνται κυρίως από συνταξιούχους µε επικρατέστερη τη γονεϊκή σχέση και δευτερεύουσα τη συζυγική.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο µέσος χρόνος φροντίδας ανέρχεται στις 10 ώρες ηµερησίως, ενώ σε µεγάλο βαθµό οι 
φροντιστές κατοικούν µε τους ασθενείς και δεν απασχολούν κάποιον έµµισθο φροντιστή. Παραβλέποντας τις σοβαρές οικο-
νοµικές πιέσεις που ασκούνται στους συνταξιούχους στις ηµέρες µας, οι φροντιστές επιλέγουν να επισκεφθούν ιδιώτη ιατρό 
και κατά κύριο λόγο νευρολόγο. 

Ζώντας λοιπόν κάτω από δύσκολες οικονοµικές συνθήκες σε συνδυασµό µε το βαρύ καθηµερινό καθήκον της φροντίδας, ένα 
πολύ µεγάλο ποσοστό αναφέρει σοβαρά σωµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα. Σε ερωτήσεις που αφορούσαν πιο συγκεκρι-
µένα στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σε σχέση µε νοµικές υπηρεσίες, κοινωνικά ή οικονοµικά ζητήµατα απάντησαν ότι 
αυτό που τους απασχολεί περισσότερο είναι η έλλειψη δοµών ηµερήσιας απασχόλησης των ατόµων µε άνοια όπως επίσης 
και η δυσκολία που αντιµετωπίζουν µε την χορήγηση επιδοµάτων. 

Όσον αφορά, τις νοµικές υπηρεσίες της χώρας, εκφράζουν ότι εφόσον δεν υπάρχει επαρκής ενηµέρωση στα νοµικά συστήµατα 
που καλύπτουν τους ασθενείς, δεν υπάρχει η δυνατότητα άµεσης διεκπεραίωσης των υποθέσεων που προκύπτουν, γεγονός που 
δηµιουργεί εντάσεις ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας και πολλές φορές σηµαίνει ότι οι φροντιστές επιβαρύνονται οικονοµικά. 

Αντίστοιχα και ο ανδρικός πληθυσµός που έλαβε µέρος στην έρευνα, στην πλειονότητα κατοικεί µε τον ασθενή και µόλις ένα 
πολύ µικρό ποσοστό των απαντήσεων καταφέρνει να παρέχει υπηρεσίες µε έµµισθο φροντιστή. Παρά το γεγονός ότι συγκατα-
λέγονται και εκείνοι στην κατηγορία της µέτριας οικονοµικής κατάστασης και κατά κανόνα είναι συνταξιούχοι, επιλέγουν στο 
µεγαλύτερο µέρος να επισκεφθούν ιδιώτη γιατρό για την φαρµακευτική αγωγή των ατόµων που φροντίζουν.

Από τα αποτελέσµατα αυτά µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι ιατρικές ανάγκες των ασθενών καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό, 
ωστόσο η ανάγκη των φροντιστών για υποστήριξη από τις κοινωνικές δοµές, για τα επιδόµατα που τους αντιστοιχούν, η ενηµέρω-
ση για τα νοµικά θέµατα που προκύπτουν αλλά κυρίως η ψυχολογική υποστήριξη για να αντέξουν το βαρύ φορτίο της φροντίδας, 
ακόµα δεν ικανοποιούνται, γεγονός που θέτει σε άµεσο ψυχολογικό και ιατρικό κίνδυνο τους φροντιστές των ανθρώπων µε άνοια. 

Σε δεύτερο σκέλος της έρευνας, οι φροντιστές κλήθηκαν να αναλύσουν εκτενέστερα τις ανάγκες τους καθώς διανύουν τα χρόνια 
της φροντίδας µε τα άτοµα µε άνοια. Ένα µεγάλο µέρος φροντιστών, µίλησε για ενηµέρωση στα θέµατα της άνοιας; ποιες είναι οι 
µορφές, ποια είναι τα συµπεριφορικά προβλήµατα που τις ακολουθούν και πως θα µπορούσαν να τους διαχειρισθούν αποτελε-
σµατικά αλλά µε αξιοπρέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται πως οι φροντιστές συχνά αναρωτιούνται πώς µπορούν να επικοινωνή-
σουν µε τους ανθρώπους τους, χωρίς να τους προκαλέσουν ένταση η φόβο και πώς µπορούν να τους κινητοποιήσουν µε κάποιες 
καθηµερινές δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να έχουν σταθερή νοητική πορεία για όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης, 
αρκετοί αποζητούν συγκεκριµένες τεχνικές συµβουλές για το τελικό στάδιο της νόσου όπου έχει επέλθει πλήρης ακινησία. 

Ένα εξίσου σοβαρό ζήτηµα που φαίνεται να απασχολεί τους φροντιστές είναι η έλλειψη δοµών απασχόλησης ατόµων µε άνοια 
όπως και κέντρα βραχείας και µακράς παραµονής. Λόγω των έντονων συµπεριφορικών διαταραχών που συνήθως εµφανίζονται 
στο µεσαίο στάδιο της νόσου, είναι πολύ πιθανό να µην επιτραπεί η εισαγωγή του ατόµου µε άνοια σε κάποιο κέντρο φροντίδας ηλι-
κιωµένων ατόµων. Στην χώρα µας υπάρχουν λίγες µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων που να ειδικεύονται στη φροντίδα ασθενών 
µε άνοια, όπου το προσωπικό είναι εξειδικευµένο και µπορεί να αντιµετωπίσει τις ιδιαιτερότητες στα διάφορα στάδια της νόσου. 

Ως επί των πλείστον, οι φροντιστές αναφέρουν ανάγκη για περισσότερα κέντρα ηµέρας απασχόλησης εντός και εκτός Αθηνών, 
καθώς επίσης και ανάγκη για επισκέψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, κατ‘ οίκον για άµεση ανακούφιση και 
υποστήριξη στη διαχείριση κρίσεων. 

Γίνεται επίσης λόγος για ανάγκη δοµών ψυχολογικής υποστήριξης συγκεκριµένα για φροντιστές. Συχνά αναρωτιούνται πώς 
µπορούν να αποδεχτούν την κατάσταση που βιώνουν και το γεγονός ότι η προσωπικότητα των ανθρώπων τους, σταδιακά 
αλλοιώνεται. Έχοντας σαν υποστήριξη ένα θεραπευτικό πλαίσιο, ενδεχοµένως οι φροντιστές θα µπορούσαν να αυξήσουν τις 
ψυχικές τους αντοχές και να αντιµετωπίσουν αυτό το δύσκολο καθήκον της φροντίδας µε περισσότερη δύναµη. 

Κ. Μπάρλου - Ψυχολόγος
Ε. ∆ηµακοπούλου - Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής PhD
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Αξιολόγηση των βασικών αναγκών των οικογενειακών 
φροντιστών από την «Ηµέρα Φροντιστή 2016» 

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την ερευνητική οµάδα της Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών ∆ιατα-
ραχών Αθηνών, φαίνεται πως ένα µεγάλο µέρος των ανθρώπων που φροντίζουν άτοµα µε άνοια στην περιφέρεια της Αττικής 
αποτελείται από γυναίκες µε µέσω όρο ηλικίας τα 55 έτη. Στην πλειονότητά τους οι φροντιστές δηλώνουν µέτρια οικονοµική 
κατάσταση και αποτελούνται κυρίως από συνταξιούχους µε επικρατέστερη τη γονεϊκή σχέση και δευτερεύουσα τη συζυγική.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο µέσος χρόνος φροντίδας ανέρχεται στις 10 ώρες ηµερησίως, ενώ σε µεγάλο βαθµό οι 
φροντιστές κατοικούν µε τους ασθενείς και δεν απασχολούν κάποιον έµµισθο φροντιστή. Παραβλέποντας τις σοβαρές οικο-
νοµικές πιέσεις που ασκούνται στους συνταξιούχους στις ηµέρες µας, οι φροντιστές επιλέγουν να επισκεφθούν ιδιώτη ιατρό 
και κατά κύριο λόγο νευρολόγο. 

Ζώντας λοιπόν κάτω από δύσκολες οικονοµικές συνθήκες σε συνδυασµό µε το βαρύ καθηµερινό καθήκον της φροντίδας, ένα 
πολύ µεγάλο ποσοστό αναφέρει σοβαρά σωµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα. Σε ερωτήσεις που αφορούσαν πιο συγκεκρι-
µένα στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σε σχέση µε νοµικές υπηρεσίες, κοινωνικά ή οικονοµικά ζητήµατα απάντησαν ότι 
αυτό που τους απασχολεί περισσότερο είναι η έλλειψη δοµών ηµερήσιας απασχόλησης των ατόµων µε άνοια όπως επίσης 
και η δυσκολία που αντιµετωπίζουν µε την χορήγηση επιδοµάτων. 

Όσον αφορά, τις νοµικές υπηρεσίες της χώρας, εκφράζουν ότι εφόσον δεν υπάρχει επαρκής ενηµέρωση στα νοµικά συστήµατα 
που καλύπτουν τους ασθενείς, δεν υπάρχει η δυνατότητα άµεσης διεκπεραίωσης των υποθέσεων που προκύπτουν, γεγονός που 
δηµιουργεί εντάσεις ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας και πολλές φορές σηµαίνει ότι οι φροντιστές επιβαρύνονται οικονοµικά. 

Αντίστοιχα και ο ανδρικός πληθυσµός που έλαβε µέρος στην έρευνα, στην πλειονότητα κατοικεί µε τον ασθενή και µόλις ένα 
πολύ µικρό ποσοστό των απαντήσεων καταφέρνει να παρέχει υπηρεσίες µε έµµισθο φροντιστή. Παρά το γεγονός ότι συγκατα-
λέγονται και εκείνοι στην κατηγορία της µέτριας οικονοµικής κατάστασης και κατά κανόνα είναι συνταξιούχοι, επιλέγουν στο 
µεγαλύτερο µέρος να επισκεφθούν ιδιώτη γιατρό για την φαρµακευτική αγωγή των ατόµων που φροντίζουν.

Από τα αποτελέσµατα αυτά µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι ιατρικές ανάγκες των ασθενών καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό, 
ωστόσο η ανάγκη των φροντιστών για υποστήριξη από τις κοινωνικές δοµές, για τα επιδόµατα που τους αντιστοιχούν, η ενηµέρω-
ση για τα νοµικά θέµατα που προκύπτουν αλλά κυρίως η ψυχολογική υποστήριξη για να αντέξουν το βαρύ φορτίο της φροντίδας, 
ακόµα δεν ικανοποιούνται, γεγονός που θέτει σε άµεσο ψυχολογικό και ιατρικό κίνδυνο τους φροντιστές των ανθρώπων µε άνοια. 

Σε δεύτερο σκέλος της έρευνας, οι φροντιστές κλήθηκαν να αναλύσουν εκτενέστερα τις ανάγκες τους καθώς διανύουν τα χρόνια 
της φροντίδας µε τα άτοµα µε άνοια. Ένα µεγάλο µέρος φροντιστών, µίλησε για ενηµέρωση στα θέµατα της άνοιας; ποιες είναι οι 
µορφές, ποια είναι τα συµπεριφορικά προβλήµατα που τις ακολουθούν και πως θα µπορούσαν να τους διαχειρισθούν αποτελε-
σµατικά αλλά µε αξιοπρέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται πως οι φροντιστές συχνά αναρωτιούνται πώς µπορούν να επικοινωνή-
σουν µε τους ανθρώπους τους, χωρίς να τους προκαλέσουν ένταση η φόβο και πώς µπορούν να τους κινητοποιήσουν µε κάποιες 
καθηµερινές δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να έχουν σταθερή νοητική πορεία για όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης, 
αρκετοί αποζητούν συγκεκριµένες τεχνικές συµβουλές για το τελικό στάδιο της νόσου όπου έχει επέλθει πλήρης ακινησία. 

Ένα εξίσου σοβαρό ζήτηµα που φαίνεται να απασχολεί τους φροντιστές είναι η έλλειψη δοµών απασχόλησης ατόµων µε άνοια 
όπως και κέντρα βραχείας και µακράς παραµονής. Λόγω των έντονων συµπεριφορικών διαταραχών που συνήθως εµφανίζονται 
στο µεσαίο στάδιο της νόσου, είναι πολύ πιθανό να µην επιτραπεί η εισαγωγή του ατόµου µε άνοια σε κάποιο κέντρο φροντίδας ηλι-
κιωµένων ατόµων. Στην χώρα µας υπάρχουν λίγες µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων που να ειδικεύονται στη φροντίδα ασθενών 
µε άνοια, όπου το προσωπικό είναι εξειδικευµένο και µπορεί να αντιµετωπίσει τις ιδιαιτερότητες στα διάφορα στάδια της νόσου. 

Ως επί των πλείστον, οι φροντιστές αναφέρουν ανάγκη για περισσότερα κέντρα ηµέρας απασχόλησης εντός και εκτός Αθηνών, 
καθώς επίσης και ανάγκη για επισκέψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, κατ‘ οίκον για άµεση ανακούφιση και 
υποστήριξη στη διαχείριση κρίσεων. 

Γίνεται επίσης λόγος για ανάγκη δοµών ψυχολογικής υποστήριξης συγκεκριµένα για φροντιστές. Συχνά αναρωτιούνται πώς 
µπορούν να αποδεχτούν την κατάσταση που βιώνουν και το γεγονός ότι η προσωπικότητα των ανθρώπων τους, σταδιακά 
αλλοιώνεται. Έχοντας σαν υποστήριξη ένα θεραπευτικό πλαίσιο, ενδεχοµένως οι φροντιστές θα µπορούσαν να αυξήσουν τις 
ψυχικές τους αντοχές και να αντιµετωπίσουν αυτό το δύσκολο καθήκον της φροντίδας µε περισσότερη δύναµη. 

Κ. Μπάρλου - Ψυχολόγος
Ε. ∆ηµακοπούλου - Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής PhD
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Ολοένα και περισσότερο οι φροντιστές ανά τον κόσμο εκφράζουν την ανάγκη για ενημέρωση και υποστήριξη σε διάφορα επίπεδα. 
Πέρα από την ενημέρωση στα γενικά θέματα που αφορούν στην άνοια, όπως ποιες είναι οι μορφές της, ποια είναι τα συμπεριφορικά 
προβλήματα που τις συνοδεύουν κ.λπ., αυτό που απασχολεί πιο συχνά τους φροντιστές είναι το πώς θα διαχειριστούν καλύτερα τις 
απαιτήσεις της φροντίδας. Επίσης, πολλοί αναρωτιούνται για τα νομικά δικαιώματα των ανθρώπων με άνοια και των οικογενειών τους. 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Innovage, στο οποίο συμμετείχαμε με την Εταιρεία Eurocarers, έχει δημιουργηθεί μια 
πλατφόρμα για οικογενειακούς φροντιστές όπου παρέχονται τα εξής: 

• Πληροφορίες για τις υπάρχουσες υπηρεσίες φροντίδας για ηλικιωμένους και ανθρώπους με άνοια σε κάθε χώρα
• Νομικά και οικονομικά θέματα για κάθε χώρα
• Πληροφορίες για τις πιο κοινές παθήσεις της τρίτης ηλικίας
• Τεχνικές και πληροφορίες για τη διαχείριση του φορτίου
• Προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για ανθρώπους που φροντίζουν και εργάζονται

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ελληνική έκδοση και τις υπηρεσίες που παρέχονται επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδε-
σμο: http://eurocarers.org/innovage/?lang=el
Επιπλέον στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε και τις υπηρεσίες:

• Δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης
• Φόρουμ για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα  φροντίδας
•  Τηλεδιάσκεψη/άμεση συζήτηση (chat) με άλλους φροντιστές και επαγγελματίες υγείας του φορέα που συμμετέχει στο πρόγραμμα 

από κάθε χώρα
• Επικοινωνία μέσω e-mail

Στόχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για φροντιστές είναι η παροχή κατάλληλων υπηρεσιών για οικογενειακούς φροντιστές μέσω δια-
δικτύου. 
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για τις διαδραστικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας του Innovage ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Α]  Αφού μπείτε στο http://eurocarers.org/innovage/?lang=el, πατήστε στην επιλογή «Διαδραστικές Υπηρεσίες» και κάντε την εγ-
γραφή. Εάν η σελίδα εμφανίζεται στα αγγλικά, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στα ελληνικά από την επιλογή στο κάτω δεξιά 
μέρος στη σελίδα εγγραφής. Συμπληρώστε τη ζώνη ώρας και τη γλώσσα στην οποία θέλετε να είναι το προφίλ και δώστε την ηλε-
κτρονική σας διεύθυνση καθώς και έναν μυστικό κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας. Στη συνέχεια συμπληρώστε με προσοχή 
στο ακόλουθο πλαίσιο τα γράμματα ή τους αριθμούς που αναγράφονται (αυτό είναι μια τυπική διαδικασία ασφαλείας) και πατήστε 
στο κουτί που εμφανίζεται μπροστά από την ένδειξη «έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους της χρήσης». Τέλος, πατήστε το 
πλαίσιο «συνέχεια» για να συνεχίσετε την εγγραφή σας. 

B)  Έχοντας ολοκληρώσει το βήμα Α επιτυχώς, θα εμφανιστεί μια σελίδα που αναγράφεται ως «πληροφορίες προφίλ», όπου μπορείτε 
να προσθέσετε πληροφορίες δικές σας, τις οποίες θα θέλατε να μοιραστείτε με τους υπόλοιπους χρήστες της πλατφόρμας, όπως 
κάποιες προσωπικές πληροφορίες, πληροφορίες επικοινωνίας ή άλλα προσωπικά στοιχεία. Αφού προσθέσετε τα στοιχεία, πιέστε 
στο πλαίσιο που αναγράφει «αποθήκευση». Έχοντας ολοκληρώσει αυτό το βήμα, έχετε πλέον δημιουργήσει το δικό σας προφίλ. 

Γ)  Στην μπάρα εργαλείων στο πάνω μέρος της σελίδας σας θα βρείτε διάφορες επιλογές (πρόσφατες ενημερώσεις, επεξεργασία 
προφίλ κ.λπ.) και στα δεξιά την επιλογή «προβολή μελών». Πατώντας στο εικονίδιο αυτό θα σας εμφανιστούν άλλα μέλη της πλατ-
φόρμας, στους οποίους έχετε τη δυνατότητα να στείλετε αίτημα φιλίας πατώντας στο εικονίδιο «προσθήκη φίλου». 

Δ)  Στην πάνω μπάρα εργαλείων θα βρείτε επιπλέον την ένδειξη «μηνύματα» μέσω της οποίας σας δίνεται η δυνατότητα να συντά-
ξετε και να στείλετε μηνύματα σε άλλους χρήστες. 

Ε)  Εάν προτιμάτε έναν πιο άμεσο τρόπο επικοινωνίας, μπορείτε να πατήσετε στο εικονίδιο που βρίσκεται κάτω δεξιά στη σελίδα σας 
και γράφει «friends online», όπου εμφανίζονται αυτόματα οι φίλοι σας που βρίσκονται συνδεδεμένοι εκείνη τη στιγμή. 

ΣΤ)  Επίσης, στην πάνω μπάρα εργαλείων θα βρείτε το εικονίδιο «video chat», στο οποίο έχει δημιουργηθεί το δωμάτιο «Ελλά-
δα, φροντιστές». Για να εισέλθετε σε αυτό το δωμάτιο, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό 
«chatroom2016».  Επικοινωνήστε άμεσα με τα μέλη που βρίσκονται παρόντα στην πλατφόρμα!

Αν χρειαστείτε περαιτέρω καθοδήγηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη της πλατφόρ-
μας κα Κλέα Μπάρλου στο e-mail: kbarlou@alzheimerathens.gr και στο τηλέφωνο 6948876960.

Αναλυτικές oδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας Innovage
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Η επίπτωση της άνοιας στην οδήγηση

Τα άτομα που πάσχουν από άνοια εκτός από διαταραχές 
μνήμης αντιμετωπίζουν έκπτωση της ταχύτητας αντίδρα
σης, της αντίληψης του χώρου και του προσανατολισμού 
και δυσκολία στην εκτέλεση σύνθετων δραστηριοτήτων. 
Από την άλλη η οδήγηση απαιτεί καλά αντανακλαστικά και 
γρήγορη λήψη αποφάσεων. Γι’ αυτό τα άτομα που πάσχουν 
από άνοια χάνουν σταδιακά την ικανότητα οδήγησης. 
Τις περισσότερες φορές οι οικογένειες των ατόμων με 
άνοια είναι αυτές που πρέπει να συζητήσουν με το άτομο 
που νοσεί για το αν και πότε θα σταματήσει την οδήγηση. 
Όσο πιο νωρίς ασχοληθείτε με αυτό το θέμα, τόσο πιο 
καλά θα εξελιχθούν τα πράγματα! 

Ξεκινώντας τη συζήτηση
•  Ξεκινήστε τη συζήτηση με στόχο να εκφράσετε τις 

ανησυχίες σας.
•  Προσπαθήστε να μην ακούγεστε απαγορευτικοί.
•  Κρατήστε στο μυαλό σας ότι η απώλεια της ανεξαρ

τησίας που μας δίνει η οδήγηση είναι ένα γεγονός 
απογοητευτικό και ενοχλητικό για όλους μας.

•  Δείξτε στο άτομο που πάσχει την άνευ όρων αγάπη 
σας και την υποστήριξή σας.
•  Στα επιχειρήματά σας προ

σθέστε το αίσθημα ευθύ
νης του ατόμου με άνοια.

•  Ζητήστε από τον για
τρό του να του μιλή

σει για το θέμα της 
οδήγησης. Είναι 
πιο πιθανό να λάβει 

υπόψη του τη γνώμη 
του ειδικού παρά τη 

δική σας. 
•  Να έχετε πάντα 

στον νου σας 
ότι κατά πάσα 
π ιθανότητα 

αυτή θα είναι 
η πρώτη από 
πολλές συζητή
σεις σχετικά με 
την οδήγηση.

Όταν η συζήτηση δεν πάει καλά
Μερικοί άνθρωποι εγκαταλείπουν εύκολα την οδή
γηση, αλλά για τους άλλους αυτή η μετάβαση μπορεί 
να είναι πολύ δύσκολη. Αν η συζήτηση δεν πάει καλά, 
μην κατηγορήσετε τον εαυτό σας. Η νόσος προκαλεί 
έκπτωση της κρίσης και τα άτομα που πάσχουν δεν 
αντιλαμβάνονται ότι η οδήγησή τους δεν είναι πλέον 
ασφαλής.

•  Το άτομο μπορεί να σας θυμώσει λόγω της μνήμης 
του και της ελλειμματικής διορατικότητάς του.

•  Προσπαθήστε να είστε υπομονετικοί και σταθε
ροί στη γνώμη σας. Δείξτε κατανόηση και συ
μπάθεια. Αναγνωρίστε τη δυσκολία αυτής της 
αλλαγής.

• Κάνετε μια προσπάθεια, λέγοντάς του ότι κάποιος 
άλλος πρέπει να οδηγεί γιατί η διαδρομή έχει αλλάξει 
ή επειδή οι οδικές συνθήκες είναι επικίνδυνες.
•  Σαν τελευταία λύση πάρτε του τα κλειδιά του αυτο

κινήτου ή ακόμη, αν δεν σας είναι πλέον χρήσιμο, 
σκεφτείτε να το πουλήσετε. 

•  Βρείτε λύσεις για τη μετακίνησή του. Κανονίστε 
ώστε εσείς ή άλλα μέλη της οικογένειας ή στενοί 
φίλοι να αναλάβουν τη μετακίνησή του, ή συνεν
νοηθείτε με μια εταιρεία ταξί.

Σημάδια μη ασφαλούς οδήγησης
• Δυσκολεύεται να εντοπίσει γνωστά μέρη.
• Δεν προσέχει τα φανάρια και τα σήματα.
•  Αργεί ή παίρνει λάθος αποφάσεις όταν στο δρόμο 

έχει αρκετή κίνηση.
• Οδηγεί με ακατάλληλη ταχύτητα.
• Θυμώνει και εκνευρίζεται κατά την οδήγηση.
• Δεν μπορεί να μείνει στη λωρίδα του.
• Κάνει λάθη σε διασταυρώσεις.
•  Επιστρέφει πιο αργά από μία απλή διαδρομή ρου

τίνας.
•  Ξεχνά τον προορισμό του κατά τη διάρκεια της οδή

γησης.
Ε. Ντανάση - Ψυχολόγος

(Πηγή: Alzheimer’s Association Website) 
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Καλές διακοπές για τον άνθρωπο με άνοια  
και τους φροντιστές

Το σταθερό περιβάλλον και η ρουτίνα μπορεί να αποτελούν τις δύο βασικές συμβουλές για τους ανθρώπους με 
άνοια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να απολαύσουν αυτοί και οι φροντιστές τους την ανεμελιά των 
διακοπών και του καλοκαιριού. 

Οι διακοπές κι η αλλαγή περιβάλλοντος έχουν πλεονεκτή
ματα καθώς προσφέρουν νέες παραστάσεις, ερεθίσματα κι 
εμπειρίες στο άτομο με άνοια και σε όσους ζουν κοντά του, 
με αποτέλεσμα ένα εν δυνάμει ανακουφιστικό, ενδιαφέρον 
και απολαυστικό διάλειμμα από την καθημερινότητα. 

Για να συμβεί όμως αυτό χρειάζεται δουλειά εκ των προ
τέρων. Είναι πολύ σημαντικό να οργανώσετε τις διακοπές 
πολύ προσεκτικά. Βασικός σκοπός είναι, από τη μία μεριά 
να επιλέξετε το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να μειωθεί η 
πιθανή ανησυχία και η σύγχυση που θα επιφέρει η αλλαγή 
διαμονής του, από την άλλη όμως να μπορέσετε κι εσείς οι 
φροντιστές να ξεκουραστείτε και να αποφορτιστείτε.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός ακολουθήστε τα εξής απλά αλλά σημαντικά βήματα: 
•  Σκεφτείτε για πόσο μεγάλο διάστημα μπορεί να ταξιδέψει το άτομο με άνοια που φροντίζετε και ποιο μέσο 

θα ήταν προτιμητέο. Αυτή η σκέψη μπορεί να καθορίσει αποφασιστικά την επιλογή του προορισμού σας. 
•  Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να πάρετε  μαζί σας ακόμα ένα άτομο. Αυτή η επιλογή θα αφήσει σε εσάς το περι

θώριο να ξεκουραστείτε λίγο, μοιράζοντας την ευθύνη του ατόμου που φροντίζετε.
•  Κάντε έναν κατάλογο με όλα όσα απαιτούνται για την εύρυθμη κι ευχάριστη διαμονή σας. 
•  Εάν πρόκειται για καινούριο προορισμό, μάθετε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε γι’ αυτόν εκ των 

προτέρων, απευθυνόμενοι στους υπευθύνους του καταλύματος.
•  Μιλήστε με το άτομο που φροντίζετε για τα σχέδια σας αυτά. Βάλτε κι εκείνο στη διαδικασία της προετοιμα

σίας, καθησυχάστε τις ανησυχίες του, δείξτε του φωτογραφίες και συζητήστε μαζί του για το ταξίδι.
•  Φροντίστε να έχετε μαζί σας στο ταξίδι το βιβλιάριο υγείας το δικό του και το δικό σας, τη φαρμακευτική 

αγωγή, μίνι φαρμακείο για οποιαδήποτε έκτακτη κατάσταση, τα τηλέφωνα του γιατρού που παρακολουθεί 
τον συγγενή σας, ώστε να αντιμετωπίσετε καλύτερα οποιοδήποτε επείγον περιστατικό. Θα ήταν καλό να 
υπάρχει πρόσβαση σε κάποιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας στην περιοχή που θα επισκεφτείτε.

•  Ενημερώστε είτε τους οικείους που θα σας φιλοξενήσουν είτε τους υπεύθυνους του καταλύματος ανοιχτά 
και με ειλικρίνεια για την κατάσταση του ανθρώπου που φροντίζετε. Συνήθως οι άνθρωποι είναι πιο πρό
θυμοι να βοηθήσουν, όταν τους είναι ξεκάθαρο κι επιμεριστικό αυτό που έχουν να κάνουν.

•  Θα ήταν καλύτερα να κλείσετε τη διαμονή σας σε περίοδο που δεν υπάρχει μεγάλη τουριστική κινητικότητα
•  Διασφαλίστε κάποιο ήσυχο χώρο, στον οποίο θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή ο ασθενής να αποσυρθεί, ώστε 

να ξεκουραστεί.
•  Τέλος αν το άτομο που φροντίζετε παρουσιάσει σύγχυση, αποπροσανατολισμό και ανησυχία, θυμηθείτε να 

παραμείνετε ψύχραιμοι και διαχειριστείτε την κατάσταση με ηρεμία.  
•  Ρωτήστε για το πώς νιώθει, δείξτε κατανόηση και ανακουφίστε τον.

Και μην ξεχνάτε οι διακοπές είναι μια καλή ευκαιρία να περάσετε ποιοτικό χρόνο μαζί με το άτομο που γνωρί-
ζετε μία ζωή και που φροντίζετε πια! 

Μαρία Παπαγιάννη  Ψυχολόγος
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Ολοήμερη εκδρομή στη Νεμέα – Βυθιζόμενη γέφυρα 
στα Ίσθμια

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: Αγία Σοφία

Στις 27/5/2016 πραγματοποιήσαμε την ολοήμερη 
εκδρομή μας με προορισμό τη Νεμέα. Χρήστες 
και εργαζόμενοι των Κέντρων Ημέρας Μετς & Πα
νόρμου ξεκινήσαμε την Παρασκευή το πρωί για το 
οινοποιείο «Παλυβός» στη Νεμέα. Πριν φτάσουμε 
στο οινοποιείο, πραγματοποιήσαμε μια στάση στον 
ισθμό της Κορίνθου για ένα καφεδάκι. Συνεχίζο
ντας καταλήξαμε στο οινοποιείο, όπου με πολλή 
διάθεση οι ιδιοκτήτες του μας έκαναν περιήγηση 
στον χώρο, ξεκινώντας από τους αμπελώνες του 
κτήματος, και καταλήξαμε στο κελάρι, όπου μας 
μύησαν στη διαδικασία της παραγωγής του κρα
σιού. Πριν φύγουμε από το κτήμα, κανείς δεν αντι
στάθηκε στον πειρασμό να αγοράσει ένα μπουκάλι 
κρασί ή κάποιο τοπικό προϊόν.

Αφήνοντας πίσω μας το κτήμα, επιστρέψαμε στη 
βυθιζόμενη γέφυρα στα Ίσθμια Κορινθίας. Γευματί
σαμε δίπλα στη γέφυρα και είχαμε τη χαρά να δού
με από κοντά να βυθίζεται και να περνούν διάφορα 

μικρά και μεγάλα ιστιοφόρα. Γύρω στις 4:00 το απόγευ
μα επιβιβαστήκαμε στο πούλμαν για την επιστροφή μας 
στην Αθήνα, υποσχόμενοι πως θα προγραμματίσουμε το 
συντομότερο δυνατόν την επόμενή μας εξόρμηση.

Την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 χρήστες και επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Ημέρας στο Μετς επισκεφτήκαμε 
το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και παρακολουθήσαμε μια πλήρη ψηφιακή αναπαράσταση του ναού της Αγίας Σο
φίας στην Κωνσταντινούπολη (στο νέο ημισφαι
ρικό «Θέατρο» Εικονικής Πραγματικότητας του 
Ιδρύματος). 

Μέσα από ένα μοναδικό ταξίδι ανακάλυψης 1.500 
χρόνων ιστορίας, με έναρξη την ιουστινιάνεια πε
ρίοδο (6οςαιώνας), ξεναγηθήκαμε για την εξέλιξη 
της Αγίας Σοφίας. Επίσης, ενημερωθήκαμε για το 
εσωτερικό του ναού, τον αρχιτεκτονικό του σχε
διασμό, τον γλυπτό και ψηφιδωτό διάκοσμο. 

Η προβολή «Αγία Σοφία» δεν ήταν μια απλή πα
ρουσίαση του αρχιτεκτονήματος, αλλά μια γλα
φυρή περιγραφή της κοινωνίας της περιόδου με 
αφορμή το μνημείο. Το πολύ όμως «ιδιαίτερο» είναι ότι εμείς ως θεατές συμμετείχαμε, απαντώντας σε ερωτήματα 
κατά τη διάρκεια της περιήγησης.
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Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Η επίσκεψή μας στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο τη Δευτέρα 16/05/2016 
ήταν μια μοναδική εμπειρία. Οι χρήστες του Κέντρου Ημέρας 

Alzheimer Αμαρουσίου και οι επαγγελματίες που τους συνόδευσαν 
παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό το πρόγραμμα  

με τα δελφίνια, ενώ στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν 
στους υπόλοιπους χώρους και να θαυμάσουν από κοντά  

άλλα είδη σπάνιων ζώων.
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