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Alzheimer

200.000 άνθρωποι με νόσο Αλτσχάιμερ ζουν ανάμεσά μας στην Ελλάδα.
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Ενημέρωση για τη νόσο Αlzheimer 2

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 ΔΩΡΕΑΝ

Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή μας, τόσο
πιο αποτελεσματικοί μπορούμε να γίνουμε!

Μέλος € 30*
Φίλος € 100-500

Χορηγός € 1.000-5.000
Μέγας Χορηγός € 5.000-10.000

Ευεργέτης € 10.000 και άνω

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εθνική Τράπεζα:  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 ΝΕΑ

ΥΠΗΡ
ΕΣΙΑ

ΥΠΗΡ
ΕΣΙΑ

Υποστήριξη 
ατόμων με άνοια 
πρώιμης έναρξης 
και των 
οικογενειών τους.
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ΧΟΡΗΓΟΙ
Χρ. Γιόκαρης

Αγαπητοί φίλοι,
Με την ευκαιρία των εκδηλώσεων για τον Παγκόσμιο Μήνα Alzheimer, Σεπτέμβριο 2016, απευθύνομαι σε 
όλους, τα άτομα που πάσχουν από άνοια, τους φροντιστές και τα μέλη των οικογενειών τους και τους καλώ 
για ακόμη μια φορά να συστρατευτούμε στον αγώνα για την επίτευξη των στόχων μας!
Στην Ευρώπη τα άτομα με άνοια είναι σήμερα 10 εκατομμύρια και στην Ελλάδα 200.000, ενώ αναμένεται να 
φτάσουν τις 600.000 μέχρι το 2050. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νόσος Alzheimer απορροφά αυτή τη στιγμή το 
25% του συνόλου των δαπανών για την Υγεία. Το ετήσιο κόστος της άνοιας στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 3 έως 6 
δισεκατομμύρια €. 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.
Tα τελευταία 2 χρόνια στη χώρα μας έχουν γίνει σημαντικά βήματα σχετικά με την αντιμετώπιση της άνοιας 
και της νόσου Αλτσχάιμερ ειδικότερα. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και η Πολιτεία κατοχύρωσε νομοθετικά το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια (θεσμικό 
όργανο για την εξασφάλιση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης). 
Το Εθνικό Αρχείο για την άνοια και η ταξινόμηση των ατόμων με άνοια για παροχή οικονομικών βοηθημάτων αποτελεί ήδη 
προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας.
Πιο πρόσφατα συμπεριλήφθηκαν στις δράσεις ΕΣΠΑ των Περιφερειών προτάσεις για ανάπτυξη Κέντρων Ημέρας, Ιατρείων Μνή-
μης και Δομών 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 δραστηριοποιηθούμε ώστε οι προτά-
σεις αυτές να εγκριθούν από τις Περιφέρειες και να υλοποιηθούν άμεσα. 
Σας καλώ να συμμετάσχετε μαζικά στις εκδηλώσεις για Παγκόσμιο Μήνα Alzheimer που θα γίνουν σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, 
να πιέσετε τους πολιτικούς και τους αρμόδιους φορείς της περιοχής σας, να διεκδικήσετε καλύτερη ποιότητα ζωής με δομές και 
υπηρεσίες για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους χωροταξικά κατανεμημένες σε όλη τη χώρα μας.
Ας είμαστε αισιόδοξοι και ας ελπίζουμε πάντα για το καλύτερο!

Δρ. Παρασκευή Σακκά, 
Νευρολόγος – Ψυχίατρος, πρόεδρος  

του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια

ΦΙΛΟΙ
ΓΤ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Γεωργία Βαβαρούτσου εις μνήμην Ελένης Βαβαρούτσου
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου- Δωδεκαννήσου εις μνήμην Θεοδώρας 
Συκιώτη – Παπαγαλάνη
Ευθύμιος Κολυβάς εις μνήμην Αντωνίου Κολυβά
Λεωνίδας Παπαδάκης, Νάντια Κρουγκλίκωφ, Κων/νος Παπαδημητρόπουλος, Ηλίας Παπασταθόπουλος, 
 Οικογένεια Γαϊτάνου, Γιάννη Σιάγκρη, Οικογένεια Κεδίκογλου, Γεωργία Χριστοδουλοπούλου,  
Οικογένεια Παπαδημητρίου – Εξάρχου, εις μνήμην Νικολάου Παπαδάκη
Ευθαλία Γραβάνη, Ευδοξία Λιούτα, Μαρία Λιούτα, Παναγιώτης Γραβάνης, Παναγιώτης Γραβάνης του Βασιλείου,  
Μαρία Γεωργούλα εις μνήμην Στέργιου Γραβάνη
Οικ. Νικολάου Δέρκα, Αναστασία Παπαδάτου εις μνήμην Δημητρίου Ζάχου
Χρήστος και Μαρία Σιαχάμη εις μνήμην Νίκου Παπαδημητρίου

Η 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,
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Ενημέρωση για τη νόσο Αlzheimer 4ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ

Μεγάλη συζήτηση γίνεται στην επιστημονική κοινότη-
τα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ορμονικής 
θεραπείας υποκατάστασης μετά την εμμηνόπαυση 
ως παρέμβαση για την πρόληψη της εμφάνισης της 
νόσου Αλτσχάιμερ σε γυναίκες άνω των 70 ετών. Η 
υπόθεση αυτή βασίζεται σε μελέτες παρατήρησης που 
έδειξαν σημαντική αύξηση της συχνότητας εμφάνισης 
της νόσου στις γυναίκες αυτές, πιθανόν λόγω των 
χαμηλότερων επιπέδων οιστρογόνων μετά την εμ-
μηνόπαυση. Οι ερευνητές πίστευαν ότι τα οιστρογόνα 
είχαν ευεργετική επίδραση στη μνήμη και τη νόηση, 
αλλά μόνο αν χορηγούνταν στην ενδεδειγμένη χρο-
νικά στιγμή, δηλαδή αμέσως μετά την εμμηνόπαυση 
(timing hypothesis).

Το τοπίο προσπάθησε να ξεδιαλύνει μια μελέτη που 
δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό 
Neurology.  Ένα δείγμα 567 γυναικών, ηλικίας 41-84 
ετών, χωρίστηκε σε 2 ομάδες. Στην ομάδα Α εντάχθη-
καν οι γυναίκες που είχαν μπει στην εμμηνόπαυση τα 
τελευταία 6 χρόνια και στην ομάδα Β γυναίκες που 
είχαν μπει τουλάχιστον 10 χρόνια πριν. Στους συμμε-
τέχοντες χορηγήθηκε είτε αγωγή με οιστραδιόλη είτε 
εικονικό φάρμακο για περίπου 5 χρόνια και υποβλή-
θηκαν σε νευροψυχολογική αξιολόγηση στην αρχή, 
στο μέσο και στο τέλος της θεραπείας.

Η μελέτη έδειξε πως η χορήγηση οιστραδιόλης για μια 
περίοδο 5 ετών δεν βελτίωσε τη μνήμη σε καμία από 
τις 2 ομάδες, αλλά ούτε και την επιδείνωσε. Επομένως 
θα μπορούσε να χορηγείται σε γυναίκες με αγγειοκι-
νητικά συμπτώματα ή που ανησυχούν για εμφάνιση 
οστεοπόρωσης, χωρίς να έχει αρνητική επίδραση στη 
γνωστική τους λειτουργία. Επιπλέον, όπως δηλώνει 
ο Victor W. Hendersen του Πανεπιστημίου του Στάν-
φορντ, η μελέτη απέτυχε να επιβεβαιώσει την timing 
hypothesis.

Παρ’ όλα αυτά αφορούσε μόνο ένα συγκεκριμένο εί-
δος οιστρογόνου, την οιστραδιόλη, το δείγμα ήταν πε-
ριορισμένο και δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτό γυναίκες με ήπια γνωσιακή διαταραχή ή άνοια. Όπως λοιπόν 
σημειώνουν και οι μελετητές, χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να εξάγουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Β. Λύρας - Νευρολόγος
(Πηγή: Neurology)

«Μπορεί η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης  
με τά την εμμηνόπαυση να επηρεάσει τη μνήμη;»

Άμεση εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

��������	
�������������� ���������������



Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα, Τ.Κ. 11636
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ5

www.alzheimerathens.gr • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@otenet.gr 
facebook: AlzheimerAthens • twitter: @AlzheimerAthens  

Άμεση εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Δύο νέες μελέτες υποστηρίζουν ότι δοκιμασίες αναγνώρισης οικείων οσμών (καπνός, καφές κ.ά.) μπορεί να βοη-
θήσουν τους γιατρούς στη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Και στις δύο μελέτες, άτομα άνω των 60 ετών συμμε-
τείχαν σε μία τυπική δοκιμασία αναγνώρισης οσμών. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες με κακή 
επίδοση στη δοκιμασία είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ήδη –ή να αρχίσουν να αναπτύσσουν–προβλή-
ματα με τη μνήμη τους.

«Η όλη ιδέα είναι να δημιουργηθούν δοκιμασίες τις οποίες ο γενικός ιατρός θα μπορεί να χρησιμοποιήσει εύκολα 
και χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό», υποστηρίζει ο Dr. William Kreisl, νευρολόγος στο Πανεπιστήμιο του Columbia, 
όπου πραγματοποιήθηκαν και οι δύο μελέτες. Οι έρευνες παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο της Αμερικανικής 
Εταιρείας για τη νόσο Αλτσχάιμερ στο Toρόντο. Επί του παρόντος, οι εξετάσεις (μαγνητικές τομογραφίες,  δείκτες 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού) που έχουμε στη διάθεσή μας για τη διάγνωση  της νόσου στα πρώιμα στάδια είναι κο-
στοβόρες και δύσκολες. 

Η ιδέα της δοκιμασίας αναγνώρισης οσμών προέκυψε, εν μέρει, από κάτι που παρατηρούσαν οι ιατροί για αρκετά 
χρόνια σε άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ, υποστηρίζει ο Kreisl.  «Οι ασθενείς συχνά αναφέρουν ότι το φαγητό δεν έχει 
τόσο καλή γεύση», υποστηρίζει. «Συχνά λοιπόν τα άτομα με άνοια έχουν χάσει την ικανότητά τους  να μπορούν να 
μυρίζουν αυτό που τρώνε. Αυτό δεν μας εκπλήσσει, δεδομένου ότι τα οσφρητικά ερεθίσματα γίνονται αντιληπτά  σε 
περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες είναι ανάμεσα στις πρώτες οι οποίες επηρεάζονται από τη νόσο Αλτσχάιμερ». 

Έτσι, λοιπόν, ο Kreisl και η ομάδα του μελέτησαν 84 άτομα άνω των 60 ετών, 58 από τους οποίους αντιμετώπιζαν 
προβλήματα μνήμης (Ήπια Νοητική Διαταραχή). Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε «Δοκιμασία οσφρητικής ανί-
χνευσης του Πανεπιστήμιου της Πενσιλβάνια» (UPSIT). Πρόκειται για ένα σετ καρτών, η καθεμιά από τις οποίες 
είναι εμποτισμένη με συγκεκριμένη οσμή». Οι κάρτες έχουν πάνω τους οικείες μυρωδιές όπως καφέ, σοκολάτα 
και καφέ. 

Η έρευνα κατέληξε ότι οι άνθρωποι που αντιμετώπιζαν διαταραχή της αίσθησης της όσφρησης είχαν τριπλάσιες 
πιθανότητες να έχουν προβλήματα μνήμης από τους άλλους. Επιπλέον, η οσφρητική δοκιμασία «ήταν ικανή να 
προβλέψει τη γνωστική έκπτωση στους ηλικιωμένους όσο και η μαγνητική τομογραφία», υποστηρίζει ο Kreisl. 

Πηγή: Alzheimer’s Association International Conference

Οσφρητική δοκιμή για τον έλεγχο της νόσου Αλτσχάιμερ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

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

 
Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική για τον ασθενή και τους οικείους του γιατί τους επιτρέπει: 

�� να ξεκινήσουν έγκαιρα φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες 
�� να προγραμματίσουν το μέλλον με τη ρύθμιση νομικών, ιατρικών  και οικονομικών θεμάτων 
�� να εκπαιδευτούν ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την καθημερινότητά τους 
�� να μειώσουν το συνολικό κόστος φροντίδας 

 
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νόσου Αλτσχάιμερ  (21 Σεπτεμβρίου) η Εταιρεία Nόσου Alzheimer 
Αθηνών σε συνεργασία με το Aegean College, τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ‘Ακτιος, το Κέντρο Ημέρας 
ΙΑΣΙΣ και το Κοινωνικό Ιατρείο Alzheimer Πειραιά - ΕΚΨΥΕ  καθώς και τη συμβολή της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις: 
 
v� 8 Σεπτεμβρίου 2016, Μεσολόγγι, Ενημερωτική ομιλία για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ – τεστ μνήμης  
v� 9 Σεπτεμβρίου 2016, Πύργος, Ενημερωτική ομιλία για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ – τεστ μνήμης  
v� 10 Σεπτεμβρίου 2016, Πάτρα, Ενημερωτική ομιλία για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ – τεστ μνήμης 
  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

v� 18 Σεπτεμβρίου 2016, Αθήνα Πολεμικό Μουσείο, Είσοδος ελεύθερη 
             

10:00-13:00 Επιστημονική Ημερίδα για το κοινό. Ομιλητές: 
«Συμπτώματα, εξέλιξη, κληρονομικότητα και φαρμακευτική αγωγή της άνοιας», Νίκος Σκαρμέας, 
αναπληρωτής καθηγητής Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών  
«Νόσος Αλτσχάιμερ, η πρόκληση του 21ου αιώνα», Παρασκευή Σακκά, νευρολόγος – ψυχίατρος, πρόεδρος 
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer Αθηνών, Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την άνοια 
«Διαταραχές συμπεριφοράς στo πλαίσιο της άνοιας και η επιβάρυνση των φροντιστών ατόμων με νόσο 
Αλτσχάιμερ», Αντώνης Μούγιας, ψυχίατρος, επιστημονικά υπεύθυνος της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «ο 
Νέστωρ» 
             
14:00-17:00 Διαδραστικά εργαστήρια για φροντιστές. «Δημιουργική απασχόληση για άτομα με άνοια 
στο σπίτι». Η διεπιστημονική ομάδα των επαγγελματιών υγείας των Κέντρων Ημέρας της Εταιρείας, 
μοιράζεται την εμπειρία και τη γνώση της, παρουσιάζοντας τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν οι 
φροντιστές να κρατήσουν δραστήρια τα άτομα που φροντίζουν νοητικά και κινητικά».  

 
v� 21 Σεπτεμβρίου 2016, Αθήνα, Ξενοδοχείο Caravel, Συνέντευξη Τύπου, ώρα 12:00 
  
v� 23-25 Σεπτεμβρίου 2016, Αθήνα, Δωρεάν τεστ μνήμης  

Ειδικευμένοι επιστήμονες θα πραγματοποιούν δωρεάν τεστ μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών με 
προβλήματα μνήμης από τις 10:00 το πρωί έως τις 15:00 το απόγευμα,  σε διάφορα σημεία σε όλη την 
Αθήνα. 
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής, τηλ. 9011 40 41 51(Mediatel: 1, 49€/1’ και από κινητό 1, 
57€/1’) 

  
v� Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου για την άνοια ως ένθετο σε Κυριακάτικη εφημερίδα με 

πανελλήνια κυκλοφορία 
 

Η  νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ενημερωθείτε! 
   
 Με τη συνεργασία            Με την υποστήριξη  
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Όταν προτάθηκε στην Connie Cole να συμμετάσχει σε μά-
θημα νοητικής άσκησης για συνταξιούχους, εκείνη δέχθη-
κε με ενθουσιασμό. Εκεί έμαθε να χρησιμοποιεί τάμπλετ 
και να κάνει πολύπλοκες ασκήσεις προφορικά και γραπτά.

«Ο πατέρας μου είχε άνοια και γι’ αυτό θα κάνω ό,τι μπο-
ρώ», δήλωσε η κα Cole, 86 ετών, συνταξιούχος δασκά-
λα, από τη Βιρτζίνια, η οποία συμπληρώνει Sudoku κάθε 
πρωί. «Αυτό που μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου 
είναι το να αποφύγω αυτή την κατάσταση».
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει θεραπεία για την άνοια ή 
αποδείξεις για το ότι με το να ασκείς το μυαλό σου καθυ-
στερεί η έναρξη της νόσου Αλτσχάιμερ. Όμως τέτοιου εί-
δους μαθήματα προσφέρουν χρήσιμες δεξιότητες στους 
ηλικιωμένους και πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι συνεισφέ-
ρουν στη βελτίωση της γενικής υγείας και στην ποιότητα 
ζωής των συμμετεχόντων.

Η κα Cole δήλωσε ότι τα μαθήματα στη μονάδα Grayton 
Terrace την υποχρέωσαν να εμβαθύνει και να διαβάζει 
περισσότερο. Το σημαντικότερο; Έμαθε ότι απλές συνή-
θειες, όπως η άσκηση, το γέλιο και η κοινωνικοποίηση, 
συμπεριλαμβανομένου και του να συζητάει με αγνώ-
στους, είναι ευχάριστες, ίσως ακόμη και χρήσιμες στο 
να επιμηκύνουν τη ζωή της και σίγουρα την κάνουν πιο 
απολαυστική.

Η θεωρία πίσω από αυτή την πιο ολιστική προσέγγιση, 
που ξεφεύγει από τη λογική των δημοφιλών νοητικών 
παιχνιδιών μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι το ότι 
το μυαλό μας «ανθεί» όταν δέχεται συνεχή ερεθίσματα.

«Ο εγκέφαλος δεν γνωρίζει πόσων χρονών είναι και 
αυτό που θέλει είναι να μαθαίνει», σχολιάζει ο Paul 
Nussbaum, πρόεδρος του Κέντρου Πνευματικής Υγεί-
ας του Πίτσμπουργκ, το οποίο συνέβαλε στον σχεδιασμό 
του προγράμματος που εφαρμόζεται στο Gayton Terrace 
και άλλων δομών που αποτελούν μέρος του δικτύου 
Brookdale Senior Living. Οι νοητικές ασκήσεις θα πρέ-
πει να βασίζονται στην πρωτοτυπία και την πολυπλοκό-
τητα και να συμπεριλαμβάνουν ομαδικά επιτραπέζια παι-
χνίδια. Στοχευμένες δραστηριότητες, όπως η εκμάθηση 
μιας ξένης γλώσσας ή ενός μουσικού οργάνου, μπορεί 
να προσφέρουν ικανοποίηση στους ηλικιωμένους αν-
θρώπους. Παράλληλα με τη σωματική άσκηση και την 
καλή διατροφή, ένας εγκέφαλος που συμμετέχει ενερ-

γά σε κοινωνικές, νοητικές και πνευματικές δραστηρι-
ότητες είναι περισσότερο ανθεκτικός, υποστηρίζει ο κος 
Nussbaum. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί 
σε έναν ηλικιωμένο, επισημαίνει, είναι η απομόνωση.

«Όλοι έχουμε την ικανότητα να διαμορφώσουμε το μυαλό 
μας ώστε να είναι υγιές, και όσο νωρίτερα, τόσο το καλύ-
τερο. Πολλοί χρησιμοποιούν ήδη ηλεκτρονικά παιχνίδια 
ή εφαρμογές ως νοητική άσκηση, αλλά αυτά θα πρέπει 
να θεωρούνται κομμάτι της ευρύτερης αλληλεπίδρασής 
μας με τον κόσμο», συμπληρώνει ο κος Nussbaum.

Το Dakim BrainFitness, για παράδειγμα, είναι ένα ηλε-
κτρονικό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της 
μνήμης και των γλωσσικών ικανοτήτων και διατίθεται σε 
κάποιες κοινοτικές δομές. «Δεν θα καθυστερήσει απα-
ραίτητα τη νόσο Αλτσχάιμερ», λέει ο Alvaro Fernandez, 
διευθυντής έρευνας αγοράς της εταιρείας SharpBrains. 
Ο ίδιος πιστεύει ότι το Dakim και παρόμοια προγράμματα, 
όπως το Saido Learning, που αναπτύχθηκε στην Ιαπω-
νία και επικεντρώνεται στη μνήμη εργασίας και τον προ-
μετωπιαίο φλοιό, μέσω της γραφής, των μαθηματικών 
και της δυνατής ανάγνωσης, έχουν σημαντικά οφέλη και 
μπορεί να καθυστερήσουν την έκπτωση της μνήμης και 
άλλων φυσιολογικών συμπτωμάτων του γήρατος. Δεν 
υπάρχει όμως μαγικό χάπι, προειδοποιεί, προσθέτοντας 
ότι η αεροβική άσκηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 
υγεία των ηλικιωμένων.

Μια μονάδα υποβοηθούμενης διαβίωσης στο Σιάτλ προ-
σφέρει νοητικά παιχνίδια στο δικό της κέντρο νοητικής 
άσκησης. Ο Earl Collins, 90 ετών, παίζει εκεί νοητικά 
παιχνίδια κάποιες φορές την εβδομάδα, τα τελευταία δύο 
χρόνια. «Χρησιμοποιώ το μυαλό μου. Τα παιχνίδια με 
κάνουν να θυμάμαι, να αποφασίζω και να παρατηρώ». 
Παράλληλα, ο κος Collins παίζει τρομπόνι σε μπάντες και 
είναι κοινωνικά ενεργός. Μεταξύ άλλων είναι μέλος μιας 
θρησκευτικής ομάδας στη γειτονιά του, παρακολουθεί 
ομιλίες και κρατάει επαφή με πρώην συναδέλφους.

Οι ερευνητές συναινούν, σύμφωνα με δήλωση του Κέ-
ντρου Μακροζωίας του Στάνφορντ υπογεγραμμένη από 
69 επιστήμονες, ότι τα νοητικά παιχνίδια δεν μπορούν να 
αποτρέψουν την εμφάνιση της άνοιας σε άτομα με σχετι-
κή γενετική προδιάθεση.

Όταν παίζεις παιχνίδια, γίνεσαι καλύτερος στο να παίζεις 

Για αποτελεσματική νοητική άσκηση, κάντε κάτι 
περισσότερο από το να παίζετε απλά παιχνίδια

Άμεση εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ
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παιχνίδια, λέει η Laura Carstensen, διευθύντρια του Κέ-
ντρου. Αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι θα γίνεις εξυ-
πνότερος ή υγιέστερος. Παρ’ όλα αυτά, το να μαθαίνεις 
κάτι καινούριο είναι ωφέλιμο, ιδιαίτερα αν αυτό γίνεται 
μέσω αλληλεπίδρασης και όχι παθητικής παρακολούθη-
σης. Μια άσκηση που προτείνει είναι τα μαθήματα φωτο-
γραφίας, τα οποία συνδέονται με καλύτερες επιδόσεις σε 
χωρικές δοκιμασίες.

Μία άλλη μελέτη, χρηματοδοτούμενη από το Εθνικό Ιν-
στιτούτο Υγείας, επισημαίνει ότι η νοητική άσκηση που 
στηρίζεται σε μορφές σκέψης όπως η επίλυση προβλη-
μάτων και μορφές μάθησης όπως η ανάγνωση ενός άρ-
θρου και η ανάλυσή του με έναν φίλο προκαλεί αλλα-
γές στον εγκέφαλο, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν 
ακόμη και 10 χρόνια μετά το τέλος της εξάσκησης. Σε με-
λέτη που δημοσιεύθηκε το 2014, οι 2.832 συμμετέχοντες 
που ακολούθησαν αυτού του τύπου την άσκηση είχαν 
μικρότερη δυσκολία να διεκπεραιώσουν καθημερινές 
δραστηριότητες, όπως η παρασκευή γευμάτων ή τα ψώ-
νια. Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι αυτές καθαυτές οι 
ασκήσεις μνήμης δεν έχουν μακροχρόνια αποτελέσματα.

«Αυτό αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα», σημειώνει ο George 
Rebok, καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανε-
πιστημίου Johns Hopkins της Βαλτιμόρης, ο οποίος συμ-
μετείχε στη μελέτη. «Έστω και μία μικρή επένδυση στη 
νοητική άσκηση αποδίδει οφέλη ακόμη και μια δεκαετία 
μετά. Και έχει αντίκτυπο στις καθημερινές λειτουργίες».

Σύμφωνα με τον κ. Rebok, είναι καλή ιδέα το να βρί-
σκουμε τρόπους να προκαλούμε καθημερινά τον εαυτό 
μας. Κι αυτό μπορεί να γίνει με πολλές συνήθεις δραστη-
ριότητες, όπως το να κάνουμε με το μυαλό μας αριθμητι-
κές πράξεις αντί να χρησιμοποιούμε κομπιουτεράκι ή να 
διαλέγουμε ένα καινούριο δρομολόγιο με το αυτοκίνητο 
ή να τρώμε με το άλλο μας χέρι. «Οτιδήποτε αντίκειται 
σε αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε αυξάνει την 
πλαστικότητα του εγκεφάλου. Αλλά θα πρέπει να συνεχί-
σετε να κάνετε τις ασκήσεις αδιαλείπτως».

Η Wendy Suzuki, καθηγήτρια νευρολογικών επιστημών 
και ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, δί-
νει παρόμοιες συμβουλές. «Κάθε φορά που μαθαίνου-
με κάτι καινούριο, ο εγκέφαλος αλλάζει. Και οι αλλαγές 
με τη μεγαλύτερη διάρκεια είναι αυτές που προέρχονται 
από τη σωματική άσκηση».

Η Marty Donovan, 83 ετών, από τη Φλόριντα, εγγράφηκε 
σε ένα μάθημα νοητικής άσκησης διάρκειας 4 εβδομά-
δων. Εκεί εξασκήθηκε στο να λύνει γρίφους, να πετάει 

ένα μαντίλι με το ένα χέρι και να το πιάνει με το άλλο 
και έμαθε για τη σωστή διατροφή. «Έμαθα ότι το μυα-
λό μου δεν χρειάζεται να εξασθενήσει. Πρέπει όμως να 
εξασκούμαι καθημερινά για να μην έχω αργότερα μπε-
λάδες. Είναι στο χέρι μου». Η κα Donovan ασκούνταν σε 
όλη της τη ζωή. Παραδίδει μαθήματα αεροβικής άσκη-
σης σε πισίνα, κάνει γιόγκα και μαθήματα διαλογισμού. 
«Είμαι λίγο μοναχική, αλλά το δουλεύω».

Η Carol Watkins, 78 ετών, πρώην κυβερνητική υπάλ-
ληλος από το Μέριλαντ, συμμετείχε σε ένα αντίστοιχο 
μάθημα στο Asbury Methodist Village. Εκτός από το ότι 
έμαθε για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση, το πρό-
γραμμα την ενθάρρυνε να κάνει κάτι καινούριο που δεν 
είχε δοκιμάσει ποτέ ξανά. Αποφάσισε να ετοιμάσει μια 
συλλογή φωτογραφιών χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 
επεξεργασίας φωτογραφιών Picasa. Στο τέλος του προ-
γράμματος, για την αποχαιρετιστήρια συνάντηση, αγό-
ρασε ένα εξωτικό φρούτο που δεν είχε δοκιμάσει ποτέ 
πριν. «Προσπαθώ να κάνω κάτι διαφορετικό κάθε μέρα. 
Όταν πηγαίνω κάπου, διαλέγω διαφορετικές διαδρομές 
ή χρησιμοποιώ διαφορετικές σκάλες».

Η κα Cole σκοπεύει να μάθει νοηματική, μια γλώσσα 
πρωτότυπη και πολύπλοκη. «Όταν μπαίνεις να ζήσεις 
σε μια μονάδα για ηλικιωμένους, νομίζεις ότι η ζωή σου 
έχει τελειώσει. Τώρα θέλω να διαβάζω περισσότερο στο 
τάμπλετ μου».

Πηγή: New York Times
Ν. Καρπαθίου - Λογοθεραπεύτρια
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ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ

Άμεση εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα μνήμης, ακόμα και στα αρχικά στάδια της άνοιας, μπορεί να 
βρεθούν στη θέση κάποιου που κινδυνεύει να χαθεί. Μπορεί να δυσκολευτούν να θυμηθούν το όνομά τους και 
τη διεύθυνση κατοικίας τους, ενώ υπάρχει περίπτωση να αποπροσανατολιστούν ακόμα και σε μέρη που τους 
είναι γνώριμα. 

Οι εναλλασσόμενες περίοδοι διαύγειας και σύγχυσης που χαρακτηρίζουν τη νοητική κατάσταση των ατόμων με 
άνοια έρχονται να αυξήσουν την επιβάρυνση των φροντιστών, αφού και ο πιο επιμελής φροντιστής θα δυσκολευτεί 
να διακρίνει πότε μπορεί πραγματικά να εμπιστευτεί τον άνθρωπό του και τις ικανότητές του ή πότε πρέπει να πάρει 
τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του. 

Ένα άλλο σύμπτωμα που αυξάνει τον κίνδυνο το άτομο με άνοια να χαθεί είναι αυτό της περιπλάνησης. Η περιπλά-
νηση είναι το αποτέλεσμα μιας ανήσυχης αναζήτησης που άλλοτε έχει συγκεκριμένο σκοπό, ενώ άλλοτε χαρακτη-
ρίζεται ως άσκοπη. Το άτομο, στην προσπάθειά του να αναζητήσει κάποιο οικείο μέρος ή πρόσωπο, να εκπληρώσει 
παλιά καθήκοντα ή να ακολουθήσει κάτι που του τράβηξε την προσοχή, μπορεί να αποπροσανατολιστεί, να αγχωθεί, 
να φοβηθεί, συνεχίζοντας ταυτόχρονα το περπάτημα. Στην περίπτωση που κάποιος χαθεί, ο κίνδυνος για το ίδιο το 
άτομο αυξάνεται λόγω πιθανών ατυχημάτων, πτώσεων, έλλειψης σίτισης και αφυδάτωσης.

Το ενδεχόμενο μιας πιθανής εξαφάνισης και οι συνέπειες της ανησυχεί τις οικογένειες των ατόμων με άνοια που 
συχνά βρίσκονται απροετοίμαστοι μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός. 

Ακολουθούν κάποιες πρακτικές συμβουλές που θα βοηθήσουν συγγενείς και φροντιστές να διαχειριστούν καλύτε-
ρα το δυσάρεστο ενδεχόμενο μιας εξαφάνισης.

ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ
Το άτομο με άνοια είναι πιθανό να έχει χαθεί εάν:

•  αργεί να επιστρέψει από τη βόλτα του
•  προσπαθεί να διεκπεραιώσει υποχρεώσεις που πια δεν έχει, όπως πχ. να πάει στη δουλειά του
•  προσπαθεί ή θέλει να γυρίσει στο «σπίτι» του, ακόμα και όταν βρίσκεται στο σπίτι του
•  είναι ανήσυχο, περιπλανάται ή κάνει επαναλαμβανόμενες κινήσεις
•  δυσκολεύεται να αναγνωρίσει ή να προσανατολιστεί σε οικεία μέρη, όπως το μπάνιο, η κουζίνα κλπ.
•  συμπεριφέρεται σαν να έχει πράγματι κάποια ασχολία 
•  νιώθει χαμένο απέναντι σε αλλαγές ή σε ένα νέο περιβάλλον

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
•  Εφοδιάστε τον άνθρωπό σας με μια κάρτα όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του και τα δικά σας στοιχεία επι-

κοινωνίας. Φροντίστε να την έχει πάντα μαζί του. Μια ταυτότητα κόσμημα ή μια πλαστικοποιημένη κάρτα σε 
κάποια εσωτερική τσέπη, θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες επιλογές. 

•  Ενημερωθείτε για τις ηλεκτρονικές συσκευές που κυκλοφορούν στο εμπόριο με ενσωματωμένο μηχανισμό 
GPS, οι οποίες εντοπίζουν το σημείο που βρίσκεται ο άνθρωπός σας.

•  Κρατήστε ενημερωμένο το ιατρικό ιστορικό του και μια πρόσφατη φωτογραφία του.
•  Κρατήστε μια λίστα με άτομα και τηλέφωνα που μπορείτε να καλέσετε για βοήθεια. 
•  Κρατήστε μια λίστα με τα μέρη που συνηθίζει να περιπλανάται καθώς και με τα μέρη εντός και εκτός σπιτιού 

που μπορεί να είναι επικίνδυνα.
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www.alzheimerathens.gr • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@otenet.gr 
facebook: AlzheimerAthens • twitter: @AlzheimerAthens  

Άμεση εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

ΤΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΑΣ
•  Προσπαθήστε να κρατήσετε όσο είναι δυνατόν την ψυχραιμία σας. Ο πανικός είναι  κακός σύμβουλος. Θυμηθεί-

τε ότι δεν είστε μόνοι. Οι άλλοι είναι εκεί για να σας βοηθήσουν.
•  Κάντε μια γρήγορη αναζήτηση στο σπίτι (κρεβατοκάμαρα, μπάνιο, υπόγειο, γκαράζ και τα μέρη του σπιτιού που 

κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση).
•  Δείτε αν λείπουν προσωπικά αντικείμενα, όπως κινητό τηλέφωνο, αστυνομική ταυτότητα, κλειδιά αυτοκινήτου, 

χρήματα, πιστωτικές κάρτες, βαλίτσα κ.ά. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην αναζήτηση και εύρεση 
του ατόμου.

•  Ξεκινήστε αμέσως τις προσπάθειες αναζήτησης έξω και γύρω από το σπίτι σε κοντινή και περιορισμένη κλίμα-
κα. Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι το 94% των περιπτώσεων ανθρώπων με άνοια που περιπλανώνται, εντο-
πίζονται σε απόσταση 2.5 χιλιομέτρων από το σημείο που χάνονται, καθώς και ότι συνήθως η περιπλάνηση 
ακολουθεί την κατεύθυνση του επικρατούντος χεριού, ανάλογα με το αν κάποιος είναι δεξιόχειρας ή αριστερό-
χειρας. Φροντίστε η προσπάθεια αναζήτησης να μην υπερβεί χρονικά το ένα τέταρτο της ώρας. Μην επεκτεί-
νετε την αναζήτησή σας σε μεγάλη ακτίνα από μόνοι σας. 

•  Ειδοποιήστε άμεσα τις αρχές, την Άμεση Δράση (100), το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας και το silver alert 
(1065). Για το σκοπό αυτό φροντίστε να έχετε αποθηκευμένη μια πρόσφατη φωτογραφία και ένα ανανεωμένο 
ιατρικό ιστορικό. Μια σύντομη περιγραφή του ατόμου (χρώμα μαλλιών, ύψος, ηλικία, ρούχα και πιθανά αντι-
κείμενα που φέρουν μαζί, πχ. μπαστούνι) θα σας φανεί χρήσιμη. Ενημερώστε τις αρχές για την κατάσταση 
της υγείας του και για τυχόν φαρμακευτική αγωγή. Ενημερώστε τις αρχές για τα μέρη που συχνάζει, τον τόπο 
εργασίας ή παλιάς κατοικίας καθώς και για το αν έχει χαθεί ξανά στο παρελθόν και πού είχε βρεθεί τελικά σε 
αυτήν την περίπτωση. Οι υπηρεσίες θα σας ενημερώσουν περαιτέρω, για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται 
για τη δήλωση εξαφάνισης.

•  Αν ο άνθρωπός σας έχει όχημα, ενημερώστε την αστυνομία για τις πληροφορίες του οχήματος (αριθμός πινακί-
δων, μάρκα αυτοκινήτου και χρώμα)

•  Προσπαθήστε να θυμηθείτε πότε είδατε για τελευταία φορά τον άνθρωπό σας.
•  Ενημερώστε γείτονες, συγγενείς και φίλους για την παρούσα κατάσταση. Ζητήστε να σας τηλεφωνήσουν αν 

δουν κάποιον άνθρωπο να περιφέρεται μόνος.
•  Φροντίστε να μείνει κάποιος στο σπίτι, στην περίπτωση που ο άνθρωπός σας επιστρέψει μόνος του.

Όταν το άτομο επιστρέψει, φροντίστε να μην του μεταδώσετε την αναστάτωσή σας. Το πιθανότερο είναι το άτομο να 
είναι αρκετά αναστατωμένο, αγχωμένο, φοβισμένο και αποπροσανατολισμένο. Φροντίστε να επανέλθει άμεσα στην 
παλιά του καθημερινότητα.

Βασιλική Εξαρχάκου
Ψυχολόγος

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αθηνών προσφέρει στα μέλη της - φροντιστές  
ατόμων με άνοια, την παρακάτω κάρτα/ταυτότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε εργάσιμες ημέρες 9.00-20.00 στο 210.7013271
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Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ελάχιστα γνωρίζαμε για την 
υποκειμενική εμπειρία των ανθρώπων που έχουν δια-
γνωστεί με κάποια μορφή άνοιας. Το άτομο με άνοια αντι-
μετωπιζόταν περισσότερο ως αντικείμενο προς μελέτη, 
παρά ως άνθρωπος που είναι σε θέση να περιγράψει με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο το πώς βιώνει την πάθησή 
του. Την τελευταία όμως δεκαπενταετία έχουν πολλα-
πλασιαστεί οι φωνές των ειδικών που προτρέπουν τόσο 
τους επαγγελματίες υγείας όσο και τους οικογενειακούς 
φροντιστές να κάνουν κάτι τόσο απλό αλλά ταυτόχρονα 
και τόσο παραμελημένο: να ακούν τον ασθενή και να δί-
νουν σημασία σε αυτά που θέλει να πει. 

Το γεγονός ότι ο άνθρωπος με άνοια αντιμετωπίζει δια-
ταραχές της μνήμης και 
των υπόλοιπων νοητι-
κών λειτουργιών δεν 
σημαίνει ότι δεν είναι 
σε θέση να εκφράσει τις 
απόψεις, τις ανάγκες και 
τις ανησυχίες του. Κάθε 
άλλο μάλιστα. Σήμερα 
υπάρχουν εκτεταμένες 
έρευνες που επιβεβαι-
ώνουν ότι οι άνθρω-
ποι με άνοια μπορούν 
να επικοινωνήσουν τις 
σκέψεις τους ακόμα και 
σε προχωρημένα στάδια 
της νόσου. 

Καθώς η νόσος εξελίσσεται, η ικανότητα του ατόμου με 
άνοια να εκφραστεί μέσω του λόγου αποδυναμώνεται: 
συχνά δυσκολεύεται να βρει τις κατάλληλες λέξεις για 
να πει αυτό που θέλει και χάνει τον ειρμό της σκέψης 
του. Αυτό όμως δεν καθιστά αδύνατη την επικοινωνία, 
απλώς αλλάζει τις ισορροπίες και δημιουργεί νέες ανά-
γκες. Ο συνομιλητής είναι εκείνος που πρέπει να κα-
ταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε να ακούσει και 
να παρατηρήσει προσεκτικά τον άνθρωπο με άνοια, να 
αποκωδικοποιήσει τη γλώσσα του σώματός του και να 
βάλει σε μια σειρά τις μπερδεμένες σκέψεις και λέξεις. 

Πώς νιώθει ένας άνθρωπος με άνοια; Είναι δύσκολο να 
δώσει κανείς ξεκάθαρη απάντηση. Αρκετοί είναι οι άν-
θρωποι που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της νόσου και 
προσπαθούν να μεταφέρουν την εμπειρία τους, καταγρά-

φοντας τα βιώματα και τα συναισθήματά τους σε αυτοβιο-
γραφικά βιβλία ή ακόμα και σε βίντεο. Παράλληλα, μελέ-
τες που βασίζονται στην παρατήρηση και σε συνεντεύξεις 
με ηλικιωμένους σε αρχικά στάδια της νόσου ανοίγουν 
ένα ακόμα παράθυρο προς την εμπειρία της άνοιας. Τα 
περισσότερα άτομα αναφέρουν συναισθήματα φόβου, 
θυμού και οργής και την ενοχλητική αίσθηση ότι έχουν 
χάσει τον έλεγχο της ζωής τους. Ταυτόχρονα, όμως, με 
τη θύελλα των αρνητικών συναισθημάτων, είναι σαφές 
ότι δείχνουν εντυπωσιακό βαθμό αποδοχής και καταβάλ-
λουν εστιασμένη προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλή-
ματος. Σε κάθε περίπτωση, καθώς η νόσος εξελίσσεται, η 
διαδικασία συμφιλίωσης με τη διάγνωση και αποδοχής 
του προβλήματος μετατρέπεται σε διαρκή προσπάθεια 

εξισορρόπησης μεταξύ 
ελπίδας και απόγνωσης. 

Το σημαντικότερο βήμα 
προς την κατανόηση της 
εμπειρίας των ανθρώ-
πων με άνοια είναι η 
δημιουργία οργανώσε-
ων που όχι μόνο απευ-
θύνονται σε ανθρώπους 
με άνοια, αλλά και που 
τα ίδια τα μέλη τους στο 
σύνολό τους έχουν δια-
γνωστεί με κάποια μορ-
φή άνοιας. Οι οργανώ-

σεις αυτές προασπίζονται τα δικαιώματα των ανθρώπων 
με άνοια και ταυτόχρονα αγωνίζονται για την καταπολέ-
μηση του στίγματος, ενημερώνοντας το ευρύ κοινό ότι 
τα πράγματα που μπορούν να κάνουν τα άτομα με άνοια 
είναι πολύ περισσότερα από αυτά που δεν μπορούν πια 
να κάνουν. 

Οι άνθρωποι με άνοια, παρά τις δυσκολίες τους, μπορούν 
να μας πουν και να μας μάθουν πολλά για τις εμπειρίες, 
τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους. Το μόνο που χρειά-
ζεται είναι να τους ακούμε. Να τους δίνουμε τον χώρο 
και τον χρόνο που χρειάζονται για να εκφραστούν, αλλά 
και την ελευθερία να το κάνουν με οποιονδήποτε τρόπο 
μπορούν. 

Όλγα Λυμπεροπούλου
Γνωστική νευροψυχολόγος, MSc

www.trainyourbrain.gr 

Κατανοώντας την εμπειρία του ανθρώπου με άνοια

Άμεση εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ
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