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Ενημέρωση για τη νόσο

Alzheimer

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
Πάτρα Μπλέκου
Τιράζ
3.000 τεύχη
Σελιδοποίηση-Εκτύπωση
Bitmap Γραφικές Τέχνες
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

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:
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, 		
εργοθεραπεία κ.ά.)
Ιατρείο μνήμης
Στα τακτικά ιατρεία μνήμης, τα οποία πραγματοποιούνται στα Κέντρα Ημέρας
της Εταιρείας, εξετάζονται άτομα με προβλήματα μνήμης άνω των 60 ετών
με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ και των
άλλων μορφών άνοιας. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση των ατόμων τα οποία
έχουν ήδη διαγνωστεί με κάποια μορφή άνοιας και σκοπεύουν να ενταχθούν
στα προγράμματα των δραστηριοτήτων στα Κέντρα Ημέρας.
Υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι» για ανοϊκούς ασθενείς
Απευθύνεται σε οικογένειες ανοϊκών ασθενών που δεν μπορούν να
μετακινηθούν, λόγω της βαρύτητας της νόσου ή άλλων προβλημάτων.
Σεμινάρια Εκπαίδευσης και Υποστήριξης φροντιστών
Ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών
Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης φροντιστών

Alzheimer Café
Tο Alzheimer Café είναι ένας συνδυασμός εκπαίδευσης και υποστήριξης για
τους φροντιστές και συγχρόνως για τα άτομα με άνοια. Οι συμμετέχοντες
έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν τακτικά με ανθρώπους που
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να
δίνουν και να παίρνουν συναισθηματική υποστήριξη.
Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας
Ενημερωτικές ομιλίες για το κοινό
Ερευνητικό έργο
Έκδοση ενημερωτικού υλικού
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Αγαπητοί φίλοι,
Κάθε 3 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος στον κόσμο διαγιγνώσκεται με άνοια,
ενώ μόνο στην Ελλάδα οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ, που είναι η πιο συχνή
μορφή άνοιας, εκτιμάται ότι αγγίζουν τις 200.000, αριθμός που αναμένεται
τουλάχιστον να τετραπλασιαστεί ως το 2050! Η νευροεκφυλιστική αυτή
νόσος απειλεί τον εγκέφαλο –και μαζί με αυτόν την ποιότητα της ζωήςεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Είναι σημαντικό για όλους μας
να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για να την προλάβουμε και
να βοηθήσουμε τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους να την
αντιμετωπίσουν!
Παγκόσμιοι και Ευρωπαϊκοί οργανισμοί, Εθνικές Κυβερνήσεις, ΜΚΟ, όλοι μαζί εργαζόμαστε για το
σκοπό αυτό. Στην πρόσφατη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άνοια στην Μπρατισλάβα
αποφασίστηκε η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την υλοποίηση
Σχεδίων Δράσης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στη χώρα μας έχει αρχίσει με δειλά βήματα η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την άνοια.
Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε το Παρατηρητήριο προς την κατεύθυνση αυτή!
Η πρόεδρος,
Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - Ψυχίατρος

Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την άνοια

Η Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών ευχαριστεί θερμά του χορηγούς της στην προσπάθεια
που καταβάλλει για την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την υποστήριξη των ατόμων με άνοια και των οικογένειών τους.

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΦΙΛΟΙ
Γεώργιος Παπαθανασίου, Απόστολος Γομόπουλος, Ευφροσύνη Ανδριανοπούλου, Μάγδα Σταθοπούλου,
Γεώργιος Φιλίνας, Δροσούλα Θεραπιώτου, Κων/νος Τοπάλογλου, Αφροδίτη Βίδου, Στυλιανή Σοφαντζή
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Κανάκη Γκουντή, Κων/νος Θεοφανίδη εις μνήμην Μαρίκας Θεοφανίδου
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Ανοσοθεραπεία και Νόσος Αλτσχάιμερ:
Πώς φτάσαμε ως εδώ και πως
διαγράφεται το μέλλον

Oι προσπάθειες των επιστημόνων να

καταπολεμήσουν τη νόσο Αλτσχάιμερ
ενεργοποιώντας
το
ανοσοποιητικό
μας
σύστημα
(ανοσοθεραπεία)
είναι συνεχείς και πλούσιες σε
σημαντικά αποτελέσματα. Πρόσφατα
δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο περιοδικό
Nature τα αποτελέσματα νέας μελέτης
που αφορούν στην αποτελεσματικότητα
ενός καινούργιου φαρμάκου στην
αναχαίτιση της γνωστικής έκπτωσης
στη νόσο Αλτσχάιμερ. Το Aducanumab,
είναι ένα αντίσωμα κατασκευασμένο
από τη φαρμακευτική εταιρεία Biogen.
Η προέλευσή του είναι μοναδική, αφού
προήλθε από υγιή άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας που φαίνεται να έχουν
κάποια φυσική αντίσταση στη νόσο
Αλτσχάιμερ, συνδέεται και καθαρίζει
συστάδες β-αμυλοειδούς από τον
εγκέφαλο των συμμετεχόντων. Το
β-αμυλοειδές είναι μια πρωτεΐνη που
η παθολογική της συσσώρευση στον
εγκέφαλο συνδέεται άμεσα με την
παθογένεια της νόσου Αλτσχάιμερ.
Η κλινική μελέτη διήρκεσε 1 χρόνο και
165 συμμετέχοντες με ήπια γνωστική
εξασθένηση ή άνοια τύπου Αλτσχάιμερ
πήραν είτε το μονοκλωνικό αντίσωμα
σε δόσεις από 1-10mg/kg είτε εικονικό
φάρμακο. Μετά από 54 εβδομάδες,
η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων
αποκάλυψε ότι εκείνοι που είχαν λάβει
το φάρμακο είχαν λιγότερες εναποθέσεις β-αμυλοειδούς και μάλιστα όσο
υψηλότερη ήταν η δόση του φαρμάκου
που είχαν λάβει, τόσο μεγαλύτερη
ήταν η μείωση του β-αμυλοειδούς στον
εγκέφαλο. Τα αποτελέσματα είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, όμως ακόμα
περισσότερο σημαντική είναι η πιθανή
ωφέλεια σε γνωστικό επίπεδο, που
φαίνεται να είχαν οι συμμετέχοντες
με ήπια συμπτώματα της νόσου, αφού
ειδικά αυτοί που πήραν τη μεγαλύτερη
δόση των 10 mg, παρουσίασαν στα
τεστ μνήμης μείωση του ρυθμού της

γνωστικής έκπτωσης σε σχέση με
εκείνους που έλαβαν χαμηλότερες
δόσεις ή έλαβαν το εικονικό φάρμακο.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που η ελάττωση της ποσότητας του β-αμυλοειδούς
στον εγκέφαλο συσχετίστηκε με έστω
και μικρή κλινική βελτίωση. Σημαντικές,
όμως, είναι και οι παρενέργειες αφού 40
ασθενείς αποσύρθηκαν από τη μελέτη
λόγω παρενεργειών, όπως μικρές
αιμορραγίες και οίδημα του εγκεφάλου.
Η προσπάθεια των επιστημόνων να
καταπολεμήσουν την όσο Αλτσχάιμερ
με τη βοήθεια του ανοσοποιητικού
συστήματος ξεκινάει από την δεκαετία
του 1990, όταν δοκιμές σε γενετικά
τροποποιημένα πειραματόζωα, έδειξαν
ότι ενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό
τους
σύστημα
ήταν
εφικτό
να
εξαλειφθούν οι συσσωρευμένες πλάκες
αμυλοειδούς στον εγκέφαλό τους,
αλλά και να προληφθεί ο περαιτέρω
σχηματισμός νέων. Έτσι ξεκίνησε
μια «κούρσα» από τις μεγαλύτερες
φαρμακευτικές εταιρείες για την
παραγωγή εμβολίου που να όπλιζε και το
ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων
με αντισώματα έναντι των τοξικών
πλακών β-αμυλοειδούς. Δυστυχώς τα
αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά,

αφού οι πρώτες κλινικές μελέτες
σε ανθρώπους έδειξαν σημαντικές
παρενέργειες και οδήγησαν στη διακοπή
τους.
Ακολούθησαν νέες προσπάθειες και
το 2008 είχαμε την πρώτη δημοσίευση
για ένα νέο μονοκλωνικό αντίσωμα
από την φαρμακευτική εταιρεία Lilly,
το Solanezumab, το οποίο κατάφερε
να περάσει με επιτυχία τις αυστηρές
προδιαγραφές ασφαλούς χορήγησης
σε ανθρώπους. Ο αγώνας τώρα τον
ερευνητών άρχισε να κινείται σε ένα
άλλο πεδίο. Πότε έπρεπε να δίνεται το
φάρμακο για να είναι αποτελεσματικό;
Μήπως η αποτελεσματικότητά του είναι
συνδεδεμένη με τα πιο πρώιμα στάδια
της νόσου;

Γνωρίζουμε πλέον ότι η νόσο Αλτσχάιμερ
ξεκινάει ως βιολογική διεργασία με τη
συσσώρευση των πλακών β-αμυλοειδούς
πολύ πριν την κλινική εμφάνιση της
τυπικής εξασθένησης της μνήμης και
των άλλων συμπτωμάτων. Οι νέες
κλινικές μελέτες που διεξάγονται ήδη και
τα αποτελέσματά τους αναμένονται να
ανακοινωθούν σύντομα θα μας δώσουν
απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.
Πηγή: Nature

Βασίλειος Λύρας
Νευρολόγος
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Στιγμές από το ταξίδι στην Κοπεγχάγη
όπου συμμετείχαμε στο
26ο συνέδριο της Alzheimer Europe
Πριν πω τις εντυπώσεις μου για το

ταξίδι, θέλω να ευχαριστήσω από τα
βάθη της ψυχής μου και της καρδιάς
μου την κα Σακκά και όποιους άλλους
που με επέλεξαν με συνοδό τον γιο μου
γι’ αυτό το σπουδαίο ταξίδι.
Ήταν ένα εξαιρετικό ταξίδι, γνώρισα
άλλα μέρη, καινούργιους ανθρώπους
και
συμμετείχα
στο
Ευρωπαϊκό
συνέδριο για την άνοια.
Παρίσταντο πολλοί καθηγητές και
ερευνητές όπου από τις ομιλίες τους
πήρα πολλές ιδέες. Μίλησαν βέβαια
στην Αγγλική γλώσσα, μας είπαν πώς
να συμπεριφερόμεθα, μας είπαν πως
έχουμε φωνή και είναι δίπλα μας για
να την κάνουν να ακουστεί πιο δυνατά,
πως γίνονται έρευνες να βρεθεί
φάρμακο για την άνοια, αλλά ακόμα
δεν έχει γίνει κάτι σπουδαίο. Μίλησαν
πολλές κυρίες και κύριοι διαγνωσμένοι
με αρχόμενη άνοια όπως εγώ, μεταξύ
των οποίων ξεχώρισε η ομιλία
της καθηγήτριας από τη Γερμανία
(αναφέρεται στην κα Helga Rohra).
Μίλησε για τη ζωή της, ανέφερε πως
μιλούσε 4 γλώσσες, είναι μεταφράστρια
και συγγραφέας, μίλησε για την
διάγνωση της με άνοια που έγινε όταν
ήταν 50 ετών. Δίπλα της είχε συνεχώς
τον γιό της, ο οποίος από 17 ετών της
συμπαραστέκεται και συμπλήρωνε τα
λόγια της στο μικρόφωνο.
Στο τέλος της ομιλίας της είπε το
εξής. «Όταν πια δε θα χω φωνή θα
μιλάω με τη φωνή του γιού μου».
Όλοι χειροκροτούσαμε όρθιοι με
μεγάλη συγκίνηση. Από τις υπόλοιπες

ομιλίες ακούσαμε τα ακόλουθα: να μην
απομονωνόμεθα, να έχουμε φίλους,
να περπατούμε, να διαβάζουμε και όσο
μπορούμε να είμεθα ενεργητικοί.
Εγώ οφείλω ευγνωμοσύνη στο γιο
μου γιατί αυτός με πήγε στο Κέντρο
Ημέρας για άτομα με άνοια, όπου
είμαι πολύ ευχαριστημένη διότι μου
αρέσουν πολύ αυτά που μας κάνουν
τα ευγενέστατα κορίτσια η Μαρία και η
Αμαλία. Προσπαθώ να συγκεντρώνομαι
και να γράφω ή να απαντώ όσο μπορώ
πιο σωστά.

Όσο για την Κοπεγχάγη είναι μια
πολύ ωραία πόλις, επισκεφθήκαμε
όλα τα αξιοθέατα, μουσεία, ανάκτορα,
πανεπιστήμια.
Με
το
καραβάκι
διασχίσαμε την πόλη, η οποία είχε
πολλά κανάλια που ενώνονται με
γέφυρες, η ξεναγός μας εξηγούσε
απ’ όπου περνούσαμε τι βλέπαμε.
Είδαμε την όπερα, την γοργόνα,
σήμα κατατεθέν της πόλεως, ένα
καταπληκτικό άγαλμα στημένο στην
παραλία ενός καναλιού. Συνεχίσαμε
με την βιβλιοθήκη, την όπερα, το σπίτι
όπου έζησε ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
και άλλα πολλά ωραία κτήρια. Όλα αυτά
μου έχουν μείνει στη μνήμη μου και τα
έχω μέσα μου. Θέλω να ευχαριστήσω
την Μαρία και την Πάτρα διότι ήσαν
άκρως ευγενικές και προστατευτικές
μαζί μας. Στην τελευταία ομιλία ήρθε
πάλι η πριγκίπισσα της Δανίας και η
υπουργός υγείας και ηλικιωμένων΄ εκεί
στη Δανία υπάρχει ειδικό υπουργείο
για τους ηλικιωμένους. Όταν τελείωσε
η ομιλία, ο κόσμος μαζεύτηκε και
χαιρετούσε την πριγκίπισσα. Πήγα κι
εγώ και την χαιρέτισα και της είπα στα
αγγλικά βέβαια ότι είμαι από το Κέντρο
Άνοιας των Αθηνών της Ελλάδος.
Χάρηκα για την ευκαιρία που μου
δόθηκε και ελπίζω να δοθεί πάλι μια
τέτοια ευκαιρία στους συμμαθητές μου.
Με πολλές ευχαριστίες και αγάπη.
Καίτη Χατζοπούλου
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Κάθε -μικρή ή μεγάλη- προσφορά:
Επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε τις εκδηλώσεις μας για την ευαισθητοποίηση
του κοινού και της Πολιτείας
Ενθαρρύνει τις προσπάθειές μας για τη στήριξη των ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και των
οικογενειών τους
Συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ και τις άλλες μορφές Άνοιας

Θ υμ ί σ ο υ
τη

συνδρομή σου

Με κατάθεση χρημάτων στους παρακάτω τραπεζικούς μας λογαριασμούς
ή με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση:
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Παγκράτι 116 36
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Οδοιπορικό για τη νόσο Αλτσχάιμερ
στην Ελλάδα
Τον

Σεπτέμβριο του 2016, παγκόσμιο μήνα
Αλτσχάιμερ, η Επ. Πρόεδρος της Εταιρείας
Alzheimer Αθηνών Δρ. Παρασκευή Σακκά και
οι συνεργάτες της ξεκίνησαν από την Αθήνα και
συμμετείχαν σε εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις
της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις αυτές έγιναν
μετά από πρόσκληση τοπικών φορέων, Δήμων,
Συλλόγων, Μητροπόλεων κ.ά και περιλάμβαναν
επιστημονικές ημερίδες, ομιλίες για το κοινό
και τεστ μνήμης. Είχαν στόχο την ενημέρωση
του κοινού σχετικά με την άνοια και τη νόσο
Αλτσχάιμερ, τους τρόπους πρόληψης, την έγκαιρη
διάγνωση, την εκπαίδευση και στήριξη των
φροντιστών ατόμων με άνοια. Πάνω από όλα ο
κύριος και μεγάλος στόχος ήταν η παρουσίαση και
προώθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ.
Για δυο ολόκληρους μήνες έκαναν ένα οδοιπορικό
από την μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη
και ακόμη συνεχίζουν. Είχαν την ευκαιρία να
συναντήσουν τοπικές αρχές και πολίτες, να
διαπιστώσουν τις ελλείψεις και ανάγκες κάθε
περιοχής, τα προβλήματα των ατόμων με άνοια,
των φροντιστών τους και επαγγελματιών υγείας
του χώρου και να συζητήσουν μαζί τους λύσεις και
προοπτικές. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή ανθρώπων
όλων των ηλικιών και εκτιμήθηκε ιδιαίτερα η
νευροψυχολογική εξέταση ατόμων άνω των 60
ετών με προβλήματα μνήμης σε απομακρυσμένες
περιοχές όπου δεν υπάρχουν ανάλογες δομές.
Όλοι, απλοί πολίτες και αξιωματούχοι, δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν ενεργά την υλοποίηση του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την άνοια και τη
νόσο Αλτσχάιμερ.
Πιο συγκεκριμένα οι περιοχές στις οποίες
δραστηριοποιήθηκε η ομάδα της Εταιρείας
Alzheimer Αθηνών ήταν η Κοζάνη, η Καστοριά,
η Άρτα, το Μεσολόγγι, η Πάτρα, ο Πύργος,
οι Μολάοι Λακωνίας, η Σέριφος, η Ρόδος,
το Ηράκλειο Κρήτης και η Κύπρος. Αιτήματα
έχουμε δεχτεί και από πολλές ακόμα περιοχές της
Ελλάδας και έχουμε προγραμματίσει ανάλογες
εκδηλώσεις μέσα στους επόμενους μήνες.
Πάτρα Μπλέκου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Άμεση εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ
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Μη με μαλώνεις
Κ

άθονταν ο ένας απέναντι από τον άλλο στις
δυο άκριες του τραπεζιού. Έτρωγαν. Ή μάλλον
μόνο εκείνος έτρωγε. Εκείνη κρατούσε το πιρούνι
της, ενώ το βλέμμα της ήταν στραμμένο προς
εκείνον. Μόλις κατάπιε και την τελευταία του
μπουκιά, σήκωσε το κεφάλι του να την κοιτάξει. Την
κοίταζε, για μερικές στιγμές, μέσα στα μάτια, όπως
φαινόταν να έκανε κι εκείνη. Έσπρωξε την καρέκλα
του προς τα πίσω και πήγε σιγά σιγά κοντά της.
Έσυρε την καρέκλα που ήταν δίπλα της και έκατσε.
Τον παρακολουθούσε.
«Δε θα φας;» την ρώτησε. Δεν αντέδρασε και εκείνος
συνέχισε «Καλά… Θέλεις να σου πω μια ιστορία;» Δεν
έλαβε καμία απάντηση.
«Δε μιλάς;» βρύχησε εξαγριωμένος.
«Τί ιστορία;» απόρησε εκείνη.
«Τη δική σου» μέμφθηκε εκείνος πιο ήρεμα, αυτή τη
φορά.
«Τη δική μου;» ψέλλισε εκείνη με φωνή που μόλις
ακούστηκε.
«Ναι, τη δική σου… Άσε μην απαντήσεις. Ξεκινάω…
Θυμάσαι όταν ήσουν 17 χρονών που γνώρισες ένα
ψηλό και όμορφο παλικάρι που τον έλεγαν Μιχάλη;»
Δεν απάντησε. Τον κοίταζε με βλέμμα δυσπιστίας.
«22 ήταν τότε ο Μιχάλης. Είχε τελειώσει το στρατό
και πήγε αμέσως στους δικούς σου να σε γυρέψει. Το
θυμάσαι;» Σιωπή. «Δεν τον ήθελες και προφασίστηκες
ότι θα πας να σπουδάσεις. Το έκανες και έκανες και
πολλά άλλα για να τον απογοητεύσεις και να μη σε
περιμένει. Εκείνος, όμως, επέμενε και “ο πύργος
ερρίφθη”». Χαμογέλασε, αλλά όχι εκείνη. Μια ρυτίδα
στο δεξιό του χείλος συσπάστηκε. «Στα 27 σου έκανες
τον Στράτο. Ένα…» Τον διέκοψε.
«Ο Στράτος, το παιδί μου» είπε και αγκάλιασε τους
ώμους της σα να τον περιέκλειε ανάμεσά τους, εκείνη
τη στιγμή «ο ξανθός άγγελός μου» συνέχισε.
«Τον θυμάσαι; Θυμάσαι τη Φανή; Την έκανες μετά από
τρία χρόνια».
Έβαλε τα χέρια της πάλι πάνω στο τραπέζι και έγειρε
το κεφάλι της προς τα δεξιά. Άνοιξε το στόμα της,
αλλά δε μίλησε.
«Η Φανή παντρεύτηκε και έκανε 3 παιδάκια. Θυμάσαι;
Πριν πέντε χρόνια έπαιζες μαζί τους εδώ έξω, στην
αυλή». Την ενθάρρυνε με το νεύμα του, εκείνη, όμως,
παρατηρούσε εξεταστικά το πρόσωπό του. «Ο Στράτος
δεν παντρεύτηκε» είπε παίρνοντας σοβαρό ύφος ο
γκριζομάλλης άντρας.
«Ο Στράτος, το παιδί μου» αναθάρρησε εκείνη και

επανέλαβε αργά την ίδια κίνηση που είχε κάνει πριν από
λίγο.
«Ο πατέρας μας άφησε πέρυσι» ψιθύρισε λυπημένος
εκείνος, χτυπώντας ελαφριά τη γροθιά του πάνω στο
τραπέζι.
«Ο ξανθός άγγελός μου» ακούστηκε να λέει εκείνη.
Σε κλάσματα δευτερολέπτου εκείνος την έπιασε
από τους ώμους και την τράνταξε. «Ρε μάνα, τίποτα
δε θυμάσαι;» φώναξε, ενώ ένα δάκρυ διέτρεχε το
ταλαιπωρημένο πρόσωπό του.
Με όση δύναμη είχε, εκείνη, ακούμπησε με τα τρεμάμενα
και γερασμένα χέρια της τα μάγουλά του.
«Ξένε… μη με μαλώνεις… ».
Εις μνήμη Μ.Β.
Τη θυμάμαι ένα πρόσωπο που έτρεχε για όλους και για
όλα. Σε χαρές και σε λύπες. Να φιλέψει, να φροντίσει
να μη λείψει τίποτα… Μια γνήσια γυναίκα από την
Κρήτη. Η γιαγιά μου… Πριν από κάποια χρόνια είχε ένα
ατύχημα. Διαγνώστηκε ότι είχε υδροκεφαλία. Σιγά σιγά
την βλέπαμε να χάνετε… Σταμάτησε να περπατάει, να
μας μιλάει, ενώ μας κοίταζε με βλέμμα που κανείς δεν
μπορούσε να ερμηνεύσει… αν πεινάει, αν χρειάζεται
κάτι ή αν πονάει κάπου. Γνώριζα για την άνοια, αλλά
δεν μπορούσα να την “ταυτίσω” με την ασθένειά
της… Την χάσαμε πέρυσι… Η απώλεια της με έκανε
να ενδιαφέρομαι ακόμα περισσότερο για τα άτομα με
άνοια και προβλήματα μνήμης.
Xαρά Βήτα

Πολιτισμικός Πληροφορικός Μουσειολόγος/ Μουσειοπαιδαγωγός

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

Κοινωνική Πλατφόρμα

«Εξυπηρετώ»

Τ

η
Δευτέρα
28/11/2016
πραγματοποιήθηκε
συνάντηση εργασίας και ενημέρωσης για τη νέα
κοινωνική πλατφόρμα «Εξυπηρετώ» του προγράμματος
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αθηναίων (2015-2019).
Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο «Αντ.
Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων.

Η βάση «Εξυπηρετώ» έχει στόχο να αποτελέσει
ένα εργαλείο δικτύωσης στην αντιμετώπιση των
κοινωνικών αναγκών. Πιο συγκεκριμένα, η βάση
αυτή θα έχει συγκεντρωμένες πληροφορίες για τις
κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες υγείας, τους
φορείς υποστήριξης απασχόλησης καθώς και για
οποιαδήποτε υπηρεσία-φορέα που εμπίπτει στην
κοινωνική αλληλεγγύη και υγεία εντός των ορίων του
Δήμου Αθηναίων ή που ανήκει στα προάστια του αλλά
εξυπηρετεί κατοίκους του Δήμου.
Η πλατφόρμα «Εξυπηρετώ» θα αποτελέσει σημαντικό
εργαλείο αρχικά για τους επαγγελματίες καθώς θα
μπορούν μέσω του πεδίου αναζήτησης να βρίσκουν εύκολα και άμεσα όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες-πηγές για
να ενημερώνουν ή να παραπέμπουν τον εξυπηρετούμενό
τους, χωρίς να αλληλοκαλύπτονται ανάγκες και
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υπηρεσίες. Ο εκάστοτε επαγγελματίας θα πρέπει
πρώτα να έρχεται σε επικοινωνία με τον φορέαυπηρεσία έτσι ώστε να ενημερώνεται αν οι υπηρεσίες
που αναγράφονται ηλεκτρονικά είναι σε ισχύ και
αν υπάρχει διαθεσιμότητα προκειμένου να προβεί
στην παραπομπή, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρείται ο
ωφελούμενος απευθυνόμενος στην όποια υπηρεσία.
Επίσης, η πλατφόρμα έχει και την προοπτική της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας (υποστήριξη για
εύρεση εργασίας).

Η νέα αυτή κοινωνική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη
σε έναν περίπου χρόνο για τους φορείς, ενώ
μακροπρόθεσμα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
απευθείας από τους ίδιους τους πολίτες. Κλείνοντας,
η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας
και Ισότητας, κα Μαρία Στρατηγάκη, ανέφερε πως
σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανάπτυξη μίας βάσης
δεδομένων με την ονομασία «Νοιάζομαι», η οποία θα
αφορά εξ’ ολοκλήρου τους ωφελούμενους οι οποίοι
μέσω της καταχώρησης του ΑΜΚΑ τους θα μπορούν
να λαμβάνουν υπηρεσίες.

Η Κοινωνική Λειτουργός, MSc
Ειρήνη Βαμβακάρη

Άμεση εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ
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Συμβουλές διατροφής γ

Η Ειρήνη Μαμαλάκη, διατροφολόγος, επιστημονική συνεργάτης στην Ελλην
Alzheimer Αθηνών, δίνει συμβουλές διατροφής για άτομα τρίτης ηλικίας. Στο συγκ
την οποία θα πρέπει να καταναλώνουμε την κάθε τροφή, την ποσ

Φρούτα και λαχανικά:

Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να κατέχουν κεντρική θέση στη διατροφή καθώς είναι πολύ
ευεργετικά για την υγεία. Η τακτική τους κατανάλωση αποτελεί ασπίδα προστασίας για τον
οργανισμό, αφού τα αντιοξειδωτικά και οι διαιτητικές ίνες που περιέχουν, προστατεύουν
από πολλά χρόνια νοσήματα όπως είναι τα καρδιαγγειακά και η άνοια.
• Συστήνεται η κατανάλωση 4 μερίδων ποικιλίας λαχανικών και 3 μερίδων
ποικιλίας φρούτων, καθημερινά. Η ποικιλία εξασφαλίζει την πρόσληψη
διαφορετικών ευεργετικών βιταμινών και ιχνοστοιχείων.
• Ενσωματώστε τα λαχανικά σε κάθε κύριο γεύμα.
• Φροντίστε να έχετε πάντα φρούτα και λαχανικά διαθέσιμα στο σπίτι,
έτοιμα προς κατανάλωση.
• Καταναλώστε 1-2 φορές την εβδομάδα λαδερό φαγητό (αγκινάρες,
μπάμιες, φασολάκια).
• Καταναλώστετα φρούτα με τη φλούδα. Φροντίστε, όμως, να είναι
πολύ καλά πλυμένα.
• Μην ξεχνάτε τα αποξηραμένα φρούτα!

Δημητριακά (ψωμί, ρύζι, ζυμαρικά, πατάτες):

Τα δημητριακά αποτελούν τη βάση της διατροφής μας. Είναι πλούσια σε
υδατάνθρακες που αποτελούν βασική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό, ενώ
τα ολικής άλεσης είναι πλούσια σε διαιτητικές ίνες που προστατεύουν από την
εμφάνιση αρκετών χρόνιων νοσημάτων.
• Καταναλώστε 5-7 μερίδες δημητριακών καθημερινά. Η πλειονότητα
αυτών να είναι ολικής άλεσης.
• Καταναλώστε μέχρι 3 μερίδες πατάτας την εβδομάδα.

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα:

Το γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα παρέχουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και
αρκετές βιταμίνες, ενώ είναι η κύρια πηγή ασβεστίου για τον οργανισμό.
• Καταναλώστε 3 μερίδες από ποικιλία γαλακτοκομικών κάθε μέρα.
• Ξαρμυρίστε τα τυριά που διατηρούνται σε άλμη πριν τα καταναλώσετε για να μειωθεί η
περιεκτικότητά τους σε αλάτι.
• Μην ξεχνάτε να εκτίθεστε καθημερινά στον ήλιο για μερικά λεπτά, καθώς βοηθάει στην σύνθεση
βιταμίνης D, η οποία αυξάνει την απορρόφηση ασβεστίου.

Όσπρια:

Τα όσπρια είναι τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας καθώς είναι πλούσια σε πολλά θρεπτικά συστατικά ενώ
είναι χαμηλά σε λίπος. Η κατανάλωσή τους συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης στο αίμα, στη ρύθμιση
των επιπέδων σακχάρων και στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων.
• Καταναλώστε τουλάχιστον 3 μερίδες οσπρίων την εβδομάδα.
• Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να τα καταναλώνετε και ως συνοδευτικό κυρίου γεύματος ή ως σαλάτα.
• Συνδυάστε τα όσπρια με δημητριακά (π.χ. ψωμί, ρύζι) για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η
διατροφική τους αξία.

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

για άτομα τρίτης ηλικίας

νική Επιδημιολογική Μελέτη «HELIAD» και συνεργάτιδα της Εταιρείας Νόσου
κεκριμένο άρθρο βλέπουμε αναλυτικά,ανά κατηγορία τροφίμων, τη συχνότητα με
σότητα και την επίδραση που έχει η κάθε τροφή στον οργανισμό.
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Κρέας:

Το κρέας αποτελεί βασική πηγή πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας για τον οργανισμό και μία
από τις καλύτερες πηγές σιδήρου, ενώ περιέχει και πολλά ακόμα θρεπτικά συστατικά για τον
οργανισμό. Παρ’όλα αυτά, λόγω της υψηλής τους περιεκτικότητας κορεσμένων λιπαρών
οξέων, ιδιαίτερα του κόκκινου κρέατος, πρέπει να καταναλώνεται με προσοχή.
Στο κόκκινο κρέας ανήκουν το μοσχάρι, το χοιρινό, το αρνί, το κατσίκι και τα προϊόντα
τους ενώ στο λευκό κρέας ανήκουν το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, το κουνέλι και τα
προϊόντα τους.
• Καταναλώστε 2-3 μερίδες κρέατος/εβδομάδα.
Προτιμήστε το λευκό κρέας.
• Προτιμήστε την κατανάλωση των άπαχων μερών του κόκκινου κρέατος
(νουά, ψαρονέφρι, κιμά από άπαχο κρέας) και αφαιρέστε το ορατό λίπος
και την πέτσα, πριν το μαγείρεμα.
• Περιορίστε όσο το δυνατόν περισσότερο την κατανάλωση
επεξεργασμένου κρέατος (αλλαντικά, λουκάνικα).
• Προτιμήστε το μαγείρεμα στην κατσαρόλα ή το ψήσιμο στο φούρνο
έναντι του ψησίματος στα κάρβουνα ή του τηγανίσματος.
• Συνδυάστε το κρέας με λαχανικά (κοτόπουλο με μπάμιες, μοσχάρι με
φασολάκια, χοιρινό με σέλινο).

Ψάρια:

Τα ψάρια αποτελούν βασική πηγή πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας ενώ
παρέχουν και πληθώρα άλλων θρεπτικών συστατικών. Είναι ιδιαίτερα πλούσια
σε ω-3 λιπαρά οξέα που δρουν προστατευτικά έναντι πολλών χρόνιων παθήσεων,
όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και πιθανά η άνοια.
• Καταναλώστε 2-3 μερίδες από ποικιλία ψαριών και θαλασσινών την εβδομάδα.
Φροντίστε οι μισές τουλάχιστον μερίδες να είναι λιπαρά ψάρια (σαρδέλα, γαύρος, κολιός).

Γενικές συμβουλές:

• Χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο ως πρώτη επιλογή προστιθέμενου
λίπους τόσο στο μαγείρεμα όσο και στη σαλάτα.
• Αποφύγετε την κατανάλωση προστιθέμενων λιπών ζωικής προέλευσης, όπως είναι το βούτυρο.
• Αποφύγετε το τηγάνισμα. Αν επιλέξετε να τηγανίσετε, το ελαιόλαδο είναι η καλύτερη επιλογή.
• Περιορίστε την κατανάλωση αλατιού και των προϊόντων που το
περιέχουν σε μεγάλες ποσότητες (π.χ. τυποποιημένα προϊόντα).
• Καταναλώστε 8-10 ποτήρια υγρών/ημέρα. Από αυτά φροντίστε τα τουλάχιστον 6-8 ποτήρια να είναι νερό.
• Η κατανάλωση κρασιού να μην ξεπερνά τα 2 ποτήρια/ημέρα
για τους άνδρες και το 1 ποτήρι/ημέρα για τις γυναίκες.
• Μην παραλείπετε το πρωινό.
• Περιορίστε όσο το δυνατόν περισσότερο τις καθιστικέςδραστηριότητες π.χ. παρακολούθηση τηλεόρασης.
• Προσπαθήστε κάθε μέρα να έχετε κάποιας μορφής φυσική
δραστηριότητα για τουλάχιστον 30 λεπτά π.χ. περπάτημα.
Ειρήνη Μαμαλάκη
Διαιτολόγος- Διαιτροφολόγος, M.Sc.

Άμεση εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ
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Σεμινάρια νοσηλευτικής φροντίδας
για φροντιστές ατόμων με άνοια
H αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η αλματώδης

αύξηση των ατόμων με άνοια σε παγκόσμιο επίπεδο
έχουν αναδείξει το σχεδιασμό υπηρεσιών φροντίδας για
την Τρίτη Ηλικία ως απόλυτη προτεραιότητα. Η ολιστική
προσέγγιση στην αντιμετώπιση της άνοιας είναι το
σημαντικό όπλο των οικογενειών και των επαγγελματιών
υγείας προκειμένου να προσφέρουν ολοκληρωμένη
φροντίδα στον άνθρωπο που πάσχει. Η κατανόηση της
παθολογίας της Τρίτης Ηλικίας και των επιπλοκών που
μπορεί να παρουσιάσουν στη φροντίδα τους οι άνθρωποι
με άνοια βελτιώνει σημαντικά το έργο τους.
Η εξέλιξη της νόσου και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες
του ατόμου με άνοια φέρνουν συνεχώς αντιμέτωπη την
οικογένεια με νέες προκλήσεις. Συχνά οι φροντιστές
αισθάνονται ότι δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν
πολλές από τις καταστάσεις που προκύπτουν κα
εκφράζουν ανησυχία για το μέλλον. Όταν οι απαιτήσεις
της φροντίδας αυξάνονται, η ενημέρωση τους
διευκολύνει σημαντικά και καθυστερεί τη μετάβασή του
ατόμου σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Η ευαισθητοποίηση σε προληπτικές στρατηγικές για
την υγεία, η ενημέρωση για τους παράγοντες κινδύνου
και η εκπαίδευση στη διαχείριση ειδικών καταστάσεων
αποτελούν στόχους των νοσηλευτικών σεμιναρίων. Η
προώθηση της ασφάλειας του ατόμου που πάσχει και η
υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών στο δύσκολο

έργο τους μειώνει το άγχος και βελτιώνει της
φροντίδας που παρέχουν.

Τα σεμινάρια νοσηλευτικής φροντίδας πραγματοποιούνται στο Κέντρο Ημέρας για ασθενείς
με άνοια στο Μετς κάθε εβδομάδα σε μηνιαίους
επαναλαμβανόμενους κύκλους και καλύπτουν 4
θεματικές ενότητες:
• Οι νόσοι της Τρίτης Ηλικίας (Αlzheimer,
αρθριτικές παθήσεις, οστεοπόρωση, διαβήτης,
υπέρταση κ.λπ.)

• Απλές νοσηλευτικές πράξεις - Μετακίνηση του
ηλικιωμένου (Χορήγηση φαρμάκων, κατακλίσεις,
σωστή στάση σώματος κ.λπ)
• Προσωπική υγιεινή – Διατροφή ηλικιωμένου
(Υγιεινή περιοχών του σώματος, διατροφή του
ηλικιωμένου με προβλήματα υγείας κ.λπ)

• Διαχείριση κρίσεων - Συμβουλευτική σε τυχόν
ατυχήματα και επιπλοκές κ.λπ.
Τα σεμινάρια έχουν ως στόχο να αποκτήσει ο
φροντιστής γνώσεις για τις νόσους της τρίτης ηλικίας
και βασικές δεξιότητες νοσηλευτικής διαχείρισης,
βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινότητα και την
ποιότητα ζωής τόσο του ίδιου όσο και του ατόμου που
φροντίζει.
Αγγελική Βλαχογιάννη
Ψυχολόγος
Μάϊρα Θεοδωρέλου
Νοσηλεύτρια

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

Η σωματική άσκηση μπορεί να επιβραδύνει το ρυθμό
της γνωστικής έκπτωσης των ατόμων με άνοια
Σ

ύμφωνα με μία νέα έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε
στο επιστημονικό περιοδικό Neurology, η σωματική
άσκηση έχει θετικά αποτελέσματα για τους
ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουν ήδη προβλήματα
μνήμης και σκέψης.
Η μελέτη, περιελάμβανε 70 ανθρώπους, με μέση
ηλικία τα 74 έτη. Όλοι οι συμμετέχοντες έπασχαν
από αγγειακή άνοια, την δεύτερη πιο συχνή μορφή
άνοιας, η οποία προκαλεί προβλήματα στις ικανότητες
της μνήμης και της σκέψης. Οι μισοί συμμετέχοντες,
πήραν μέρος σε συνεδρίες σωματικής άσκησης μίας
ώρας, τρεις φορές την εβδομάδα, για έξι μήνες, ενώ
οι υπόλοιποι μισοί συμμετείχαν μόνο σε ενημερωτικές
ομιλίες σχετικά με την γνωστική έκπτωση και την
υγιεινή διατροφή.
Όλοι οι συμμετέχοντες, εξετάστηκαν πριν την
έναρξη, στο τέλος, αλλά και έξι μήνες μετά το
τέλος της μελέτης. Υποβλήθηκαν σε πλήρη έλεγχο
των ανώτερων νοητικών τους λειτουργιών και της
καθημερινής τους λειτουργικότητας. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της μελέτης, σε σχέση
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με αυτούς που δεν ασκούνταν, όσοι συμμετείχαν
στο πρόγραμμα σωματικής άσκησης παρουσίασαν
βελτιωμένη γνωστική λειτουργία. Δυστυχώς, έξι
μήνες μετά το τέλος του προγράμματος, τα θετικά
αποτελέσματα της άσκησης δεν διατηρήθηκαν.
Alzheimer Europe, Οκτώβριος 2016

Επίσκεψη στο Λουτρό των Αέρηδων και το
Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων
Την

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, χρήστες του
Κέντρου Ημέρας Πανόρμου με τη συνοδεία δύο
επαγγελματιών υγείας, πραγματοποιήσαμε
επίσκεψη στο Λουτρό των Αέρηδων και το
Μουσείο Λαϊκών Οργάνων. Στο Λουτρό των
Αέρηδων, το μόνο από τα δημόσια λουτρά της
Αθήνας που σώζεται μέχρι σήμερα, μάθαμε
για τη λειτουργία και το ρόλο των λουτρών,
που κατά την Τουρκοκρατία αποτελούσαν
τόπο συνάντησης των γυναικών της εποχής.
Εντυπωσιακή ήταν η έκθεση με τα αντικείμενα
καλλωπισμού
και
καθαριότητας
που
χρησιμοποιούσαν άνδρες και γυναίκες από τα
κλασικά χρόνια μέχρι και τα οθωμανικά.
Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το Μουσείο
των Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, το οποίο
περιλαμβάνει μουσικά όργανα και ηχητικά
αντικείμενα από τον 18ο έως και τον 20ο

αιώνα, ειδική εθνομουσικολογική βιβλιοθήκη
και οπτικοακουστικό αρχείο. Το προσωπικό
του Μουσείου μας υποδέχτηκε θερμά και μας
εξήγησε την ιστορική εξέλιξη των οργάνων
από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, ενώ
είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους
ήχους πολλών διαφορετικών οργάνων χάρη
στο πλούσιο ακουστικό υλικό τη έκθεσης.
Παρά το τσουχτερό κρύο, η επίσκεψή
ολοκληρώθηκε με μια βόλτα στα στενά
Πλάκας και φυσικά απολαμβάνοντας
ζεστό καφέ και γλυκό, προετοιμάζοντας
επόμενη εξόρμησή μας!

μας
της
ένα
την

Νάντια Αβράμη
Κοινωνική Λειτουργός

Άμεση εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ
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Πρόγραμμα πρόληψης υγιών
ηλικιωμένων
Μ

ε την πάροδο του χρόνου
παρατηρούνται αλλαγές στη μνήμη
και τις άλλες γνωστικές λειτουργίες.
Οι άνθρωποι καθώς μεγαλώνουν
ανησυχούν για τη λειτουργία της
μνήμης και τον κίνδυνο εμφάνισης
άνοιας. Η απάντηση έρχεται
από τις τελευταίες έρευνες: οι
άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας
που συμμετέχουν σε ένα ευρύτερο
φάσμα
δραστηριοτήτων
είναι
λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν
άνοια. Η συμμετοχή σε σωματικές,
γνωστικές
και
κοινωνικές
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη
της γνωστικής εξασθένησης.
Οι έξι πυλώνες της πρόληψης,
όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα, η κοινωνική ζωή, η σωματική άσκηση, η υγιεινή διατροφή, η
πνευματική άσκηση, ο ύπνος και η
διαχείριση του άγχους, ενισχύουν
το οπλοστάσιο μας απέναντι στην
άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ.
Σύμφωνα
με
το
Ινστιτούτο
Έρευνας και Πρόληψης της νόσου
Αλτσχάιμερ, ένα πρόγραμμα που
συνδυάζει ασκήσεις ισορροπίας,
μυϊκής ενδυνάμωσης και αεροβική
γυμναστική αποτελεί την ιδανική
πρόταση. Όμως ακόμη κι αν
αυτή η επιλογή δεν είναι εφικτή,
κάθε φυσική δραστηριότητα που
εντάσσεται
στο
εβδομαδιαίο
πρόγραμμα, μπορεί να μειώσει
τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας
και
γνωστικών
ελλειμμάτων.
Η ενεργή κοινωνική ζωή είναι ένας
άλλος παράγοντας πρόληψης.
Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά
πλάσματα από τη φύση τους και
η δημιουργία κοινωνικού δικτύου
καλύπτει σημαντικές ανάγκες για

τους

ανθρώπους

κάθε

ηλικίας.

Η προσαρμογή των διατροφικών
συνηθειών στις ανάγκες του
οργανισμού και η διατήρηση
σταθερού
βάρους
έχουν
σημαντική
προληπτική
ισχύ.
Η σημασία της πνευματικής
άσκησης στην πρόληψη της άνοιας
συνοψίζεται ακριβώς στο γνωστό
σύνθημα παγκοσμίως «use it or
lose it” (το χρησιμοποιείς ή αλλιώς
το χάνεις). Όσοι συνεχίζουν να
μαθαίνουν κάτι καινούριο σε όλη τη

Απλές συμβουλές διαχείρισής του
άγχους συμβάλλουν σημαντικά
στην πρόληψη της άνοιας.
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer
Αθηνών
και
το
Κέντρο
Ημέρας στο Μετς σχεδίασε και
εφαρμόζει σε όμορους δήμους
ένα
συνδυαστικό
πρόγραμμα
πρόληψης συνολικής διάρκειας
3 μηνών, το οποίο περιλαμβάνει:
• Ενημέρωση για τις στρατηγικές
πρόληψης
• Εκμάθηση τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών
• Νοητική ενδυνάμωση με στοχευμένες ασκήσεις
• Ομαδική κοινωνικογνωστική
δραστηριότητα

ζωής τους και να προκαλούν το
μυαλό τους να ανταποκριθεί στις
νέες απαιτήσεις είναι λιγότερο
πιθανό να νοσήσουν από άνοια.
Ο ύπνος είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για τη
σωστή
λειτουργία
της
μνήμης και την προστασία των
γνωστικών λειτουργιών. Οι λίγες
ώρες ύπνου ή ο μη ποιοτικός
ύπνος με συχνές αφυπνίσεις
αποτελούν παράγοντες κινδύνου.
Τέλος το χρόνιο ή μόνιμο
άγχος επιδρά πολύ αρνητικά
στις νοητικές λειτουργίες και
συνολικά στον οργανισμό μας.

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε για
να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να
αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και
να υιοθετήσουν συμπεριφορές που
μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης
γνωστικών
ελλειμμάτων.
Η
προτροπή για φυσική άσκηση,
οι νοητικές ασκήσεις αυξημένης
πολυπλοκότητας καθώς και η
ενθάρρυνση για συμμετοχή σε
κοινωνικές δραστηριότητες, έχει
ως στόχο οι συμμετέχοντες να
ενισχύουν τη μνήμη τους και τις
άλλες γνωστικές λειτουργίες.
Αγγελική Βλαχογιάννη
Ψυχολόγος

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

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

Ανάμεσα στα γράμματα κρύβονται 11λέξεις που έχουν σχέση με τη
γιορτή των Χριστουγέννων. Οι λέξεις μπορεί να είναι κρυμμένες
Άσκηση 1: ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ
Ανάμεσα στα γράμματα
κρύβονται
11 λέξεις που έχουν σχέση με τη γιορτή των
.
οριζόντια ήκάθετα
Χριστουγέννων. Οι λέξεις μπορεί να είναι κρυμμένες οριζόντια ή κάθετα.
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Άσκηση 2: Αντιγράψτε το μαύρο σχέδιο στα τετραγωνάκια του διπλανού πίνακα ώστε να
Αντιγράψτε τοημαύρο
σχέδιο στα τετραγωνάκια του διπλανού πίνακα ώστε να σχηματιστεί η ίδια εικόνα
σχηματιστεί
ίδια εικόνα
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