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Alzheimer
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.)

Συμβουλευτικοί Σταθμοί
Με την υποστήριξη και τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Εταιρεία λειτουργεί
3 Συμβουλευτικούς Σταθμούς:
Δήμος Αγ. Βαρβάρας
1ο ΚΑΠΗ Καλαντζάκου 7, τηλ. 210 5690075, κάθε Δευτέρα, 9:00-14:00
Δήμος Περιστερίου
7ο ΚΑΠΗ Λόφου Αξιωματικών, Μαραθωνοκάμπου 15, τηλ. 210 5738554, κάθε Παρασκευή,
9:00-14:00
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
Λέσχη Φιλίας και Δημιουργικής Ωριμότητας, Ρήγα Φεραίου, τηλ. 210 6778166, κάθε
Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 9:00-14:00

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 φίλες και φίλοι,
Με την ευκαιρία της Ημέρας Φροντιστή, απευθύνω μήνυμα συμπαράστασης και
υπόσχεση δέσμευσης και βοήθειας προς τις 200.000 οικογένειες που ζουν με την
άνοια στην Ελλάδα.
Οι εταιρείες Alzheimer σε όλη την Ελλάδα και το Εθνικό Παρατηρητήριο συνεχίζουν
τον αγώνα τους να γίνει η άνοια προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα.
Στο τρέχον ΕΣΠΑ των Περιφερειών έχουν συμπεριληφθεί 8 Κέντρα Ημέρας
για άτομα με άνοια σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, 4 Ιατρεία Μνήμης και 8
προγράμματα διασύνδεσης των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας με τις δομές της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αγωνιστούμε για να
γίνουν περισσότερα.

Εν τω μεταξύ καλούμε όλους τους φροντιστές να συμμετάσχουν στην Ημέρα
Φροντιστή για να εκπαιδευτούν, να ανακουφιστούν από το φορτίο τους, να μοιραστούν τα προβλήματά τους
και να βρουν λύσεις.

Το στίγμα πρέπει να καταπολεμηθεί. Σε όλους τους συγγενείς δίνω την ίδια συμβουλή: " Να μιλούν με τους φίλους
και με τον κοινωνικό περίγυρό τους, να εξηγούν το πρόβλημα και να τους ζητούν να βοηθήσουν." Η απομόνωση
επιταχύνει την εξέλιξη της νόσου και επιπλέον το αίσθημα της ντροπής επηρεάζει τα άτομα με άνοια αρνητικά.
Το άτομο με άνοια μπορεί να αδυνατεί πλέον να επικοινωνήσει λεκτικά, αλλά είναι συναισθηματικά ενεργό έως
τα τελευταία στάδια της νόσου και καταλαβαίνει ότι ένας αγαπημένος άνθρωπος δίπλα του τον αγαπάει και
τον χαϊδεύει. Αν, λοιπόν, ο φροντιστής έχει άγχος ή ντρέπεται για το άτομο που φροντίζει, ας αποταθεί στην
Εταιρεία Αλτσχάιμερ της περιοχής του. Εκεί θα βρει ψυχοϋποστήριξη, θα εφοδιαστεί με πληροφοριακό υλικό
και θα ανακουφιστεί από το φορτίο του!
Η πρόεδρος,

Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - Ψυχίατρος

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

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ
Σοφία Γιόκαρη

ΦΙΛΟΙ
Σωκράτης Λεκέας, Μαρία Ρεβύθη
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Σοφία Καρίκα, Παναγιώτα Καρίκα, Γεράσιμος Ζερβός εις μνήμην Ανδρέα Καρίκα
Μάτα Τσικρικά, Γεώργιος Χειλάς, Γιάννης Καλομενίδης, Ιωάννα Σιγάλα, Νίκη Γιαννιού, Βάσω Τσολακίδιυ,
Ευαγγελία Ζωγράφου, Ελευθερία Μίζη, Απόστολος Παππάς, Αγγελική Οικονομοπούλου, Γιάννα Φύτρου
εις μνήμην Στυλιανού Αγαπητού
Αικατερίνη Κρητικού, Βάσω Νικολάου, Ιωάννα Νάστου εις μνήμην Αντωνίου Κρητικού
Δρυλλεράκης & Συναργάτες εις μνήμην Ειρήνης Απέργη
Οικογένεια Κηλιόπουλου, Commsquare Hellas εις μνήμην Γεωργίου Γκιώνη
Σύλλογος 4ου Γυμνασίου Άργους εις μνήμην Αικατερίνης Γεωργακοπούλου
Οικογένεια Γιωτοπούλου και Γ. Μαγουλάτος, εις μνήμην Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου
Μάγδα Σταθοπούλου εις μνήμην Αντιγόνης Σταθοπούλου
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Διεθνείς Πολιτικές στην Άνοια και
Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
(CRPD) του ΟΗΕ αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα
επιτεύγματα
στην
προστασία
των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Επαγγελματίες, μέλη οικογενειών ατόμων με
αναπηρία αλλά και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία συνέβαλλαν
στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης σύμβασης που έχει κυρωθεί
από 151 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Ωστόσο, ο στιγματισμός, η έλλειψη κατάλληλης φροντίδας
στην υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα και
ο συνεπαγόμενος κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν ζητήματα
που συνεχίζουν να απασχολούν τις πολιτικές για τα άτομα με
αναπηρία διεθνώς αλλά και στη χώρα μας.

στην αυτόνομη διαβίωση «με ίσες επιλογές με τους άλλους»,
την πλήρη ένταξη και συμμετοχή στην κοινότητα, την επιλογή
του τόπου διαμονής «και πού και με ποιον ζουν σε ίση βάση με
τους άλλους», έχοντας πρόσβαση «σε ένα φάσμα παροχής
υπηρεσιών κατ’ οίκον, υπηρεσιών στον τόπο διαμονής τους
και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης από την κοινότητα,
συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής βοήθειας που είναι
απαραίτητη για την υποστήριξη της διαβίωσης και της
ένταξης στην κοινότητα, και για την πρόληψη απομόνωσης ή
αποκλεισμού από την κοινότητα» όπως ορίζονται στο Άρθρο
19 της Σύμβασης (να ζουν ανεξάρτητα και να αποτελούν

Δράσης για την άνοια από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας την
περίοδο 2017-2025 αναφέρει επτά οριζόντιες αρχές που θα
πρέπει να διέπουν κάθε δράση ή πολιτική:

α) Ανθρώπινα Δικαιώματα των ατόμων με άνοια που θα
πρέπει προστατεύονται και να ενισχύονται μέσα από τις
πολιτικές και τις δράσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες της
Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του
ΟΗΕ.
β) Ενδυνάμωση και ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων
με άνοια και των φροντιστών τους. Τα άτομα με άνοια
και οι φροντιστές τους πρέπει να ενδυναμώνονται και
να συμμετέχουν σε δράσεις συνηγορίας, στο σχεδιασμό
πολιτικών, στη νομοθεσία, στην παροχή υπηρεσιών αλλά και
στην έρευνα και την αξιολόγηση της άνοιας.
γ) Πρακτικές βασισμένες σε επιστημονικά τεκμήρια
για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης άνοιας και για
την κατάλληλη φροντίδα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι καλές πρακτικές, το κόστος σε σχέση
με την αποτελεσματικότητα, το να είναι προσβάσιμες οι
λύσεις και οικονομικά προσιτές, αλλά και να λαμβάνεται
υπόψη και το πολιτισμικό υπόβαθρο του κάθε πληθυσμού.
δ) Πολυκλαδική συνεργασία για την άνοια σε επίπεδο
δημόσιας υγείας με την ολοκληρωμένη και συντονισμένη
ανταπόκριση που απαιτεί τη συνεργασία όλων των

Με βάση την έρευνα για την Παγκόσμια Επιβάρυνση (Global
Burden of Disease) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2010),
οι νευροψυχιατρικές διαταραχές καταλαμβάνουν τις πρώτες
θέσεις στην επιβάρυνση που επιφέρουν, παραμένοντας όμως
χαμηλά στις προτεραιότητες των πολιτικών δημόσιας υγείας. Η
κοινωνικο-οικονομική κρίση, που επηρεάζει σε παγκόσμια κλίμακα
τις χώρες, έχει επίσης επιδεινώσει τη δημόσια υγεία τόσο στην
πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των νευροψυχιατρικών
διαταραχών. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνια νόσο
ανήκουν στις ομάδες «υψηλού κινδύνου» και είναι επιτακτική
ανάγκη η εφαρμογή πολιτικών που προστατεύουν τα δικαιώματά
τους. Η άνοια, επηρεάζοντας περισσότερο από 46 εκατομμύρια
άτομα παγκοσμίως με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού για το
Alzheimer (AlzheimerDiseaseInternational, 2015) έχει τεράστιο
κόστος στο ίδιο το άτομο αλλά και τα μέλη της οικογένειάς του
σε πολλαπλά επίπεδα (συναισθηματικό, ψυχολογικό, οικονομικό,
κοινωνικό). Τα άτομα με άνοια πολύ συχνά ζουν στιγματισμένα
αποστερούμενα τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα όσο
και αποκλεισμένα από την ίδια τη ζωή στην κοινότητα.
«Η διάγνωση «άνοιας» ή οποιασδήποτε άλλης νόσου δεν
συνεπάγεται απώλεια δικαιοπρακτικής ικανότητας, γιατί απλά
ούτε η όποια ασθένεια οδηγεί αναπόδραστα σε αναπηρία.
H αναπηρία μπορεί να έχει ως βάση κάποια ασθένεια, όμως
εξαρτάται από το βαθμό, το είδος, το στάδιο, τα συμπτώματα
κλπ. Κρίσιμη παράμετρος είναι η λειτουργικότητα. Συνεπώς,
επειδή η άνοια είναι μια ευρεία έννοια/κατάσταση, μπορεί να
οδηγεί σε αναπηρία αλλά μπορεί και όχι, δηλ. «εξαρτάται» από
τη συγκεκριμένη περίπτωση». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση είναι
του κ. Ευτύχη Φυτράκη, Γεν. Γραμμ. Αντεγκληματικής Πολιτικής
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δρ. Νομικής, με εκτεταμένη
εμπειρία στο χώρο της αναπηρίας. Με αυτή την κατεύθυνση,
έχοντας υπόψη τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, η
Σύμβαση προστατεύει και προαγάγει δικαιώματα που αφορούν

ζ) Ισορροπία μεταξύ φροντίδας και θεραπείας για τα άτομα
με άνοια και τους φροντιστές τους.

Η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού για τη νόσο
Αλτσχάιμερ (2016) αναφέρει πως για να υλοποιηθούν
αποτελεσματικές πολιτικές στην άνοια και ιδίως σε χώρες με
περιορισμένους πόρους θα πρέπει να αναπτυχθεί ουσιαστική
συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να
μετακινηθούν αρμοδιότητες για τη φροντίδα στην άνοια σε
επαγγελματίες υγείας και άλλες ειδικότητες στην υγεία με
λιγότερη εξειδίκευση αλλά μεγαλύτερη διαθεσιμότητα. Η
μεθοδολογία αυτή που ονομάζεται «task-shifting» έχει ήδη
βρει αποτελεσματική εφαρμογή στο χώρο της ψυχικής υγείας
(Patel, 2009) με τον ειδικό να αναλαμβάνει ρόλο εκπαιδευτικό,
εποπτικό, υποστηρικτικό προς τον επαγγελματία υγείας στην
κοινότητα, διασφαλίζοντας έτσι ότι όλο και περισσότερα άτομα
που έχουν ανάγκη, θα μπορέσουν να βρουν την κατάλληλη
βοήθεια, την κατάλληλη στιγμή. Στην ίδια λογική, τα άτομα με
άνοια και οι φροντιστές τους δεν αντιμετωπίζονται ως παθητικοί
«δέκτες φροντίδας» αλλά αποκτούν ενεργό ρόλο στη διεκδίκηση
των δικαιωμάτων τους, στο σχεδιασμό νέων υπηρεσιών, στην
ευαισθητοποίηση της κοινότητας αλλά και στην υποστήριξη
άλλων οικογενειών που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.
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Ο οργανισμός Dementia International Alliance (Διεθνής Συμμαχία
για την Άνοια) είναι διεθνής οργανισμός των ατόμων με άνοια.
Αριθμεί περισσότερα από 2500 μέλη σε 38 χώρες που έχουν
ιατρική διάγνωση άνοιας. Τα βασικά αιτήματα-κλειδιά του
Οργανισμού όπως διατυπώθηκαν στην Πρώτη Υπουργική
Σύνοδο για την Άνοια του Π.Ο.Υ. το 2015 είναι τα παρακάτω:

• Έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα σε μια διαδρομή φροντίδας
που σέβεται τις ηθικές αρχές, συμπεριλαμβάνοντας τη φροντίδα
πριν και μετά τη διάγνωση αλλά και την αποκατάσταση.
• Ζητούμε ισότιμη αντιμετώπιση στα ανθρώπινα δικαιώματά μας
όπως κάθε άλλος, όπως προβλέπεται από τις διεθνείς συνθήκες
και από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
• Η έρευνα να εστιάζει τόσο στη φροντίδα όσο και στη θεραπεία
της άνοιας.

μέλη της κοινότητας) και έχουν ισχύ μέσα από την εθνική
νομοθεσία με τον Ν. 4074/2012, ο οποίος αφορά άμεσα και
στα άτομα με προβλήματα μνήμης. Σημαντικό επίτευγμα
σε εθνικό επίπεδο που συμβάλλει στην προστασία των
δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους
αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια (2014) και
η επακόλουθη ίδρυση του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την
άνοια στο οποίο προεδρεύει η Δρ. Παρασκευή Σακκά.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επίσης υποστηρίζει
τα παραπάνω και τοποθετεί τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
στις άμεσες προτεραιότητες για τις πολιτικές στην άνοια.
Συγκεκριμένα, στο προσχέδιο του Παγκόσμιου Σχεδίου
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εμπλεκομένων στην άνοια. Κρατικοί φορείς, Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς της Κοινωνίας των
Πολιτών, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς, Εκκλησία, Σύλλογοι
ατόμων με άνοια, Σύλλογοι Οικογενειών κ.λπ.
ε) Καθολική κάλυψη φροντίδας υγείας για την άνοια
που συνεπάγεται ισότιμη πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας
για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, ανεξάρτητα
από την ηλικία, το φύλο, την κοινωνικο-οικονομική
κατάσταση, τη φυλή, την εθνικότητα ή το σεξουαλικό
προσανατολισμό.
στ) Ισότιμη αντιμετώπιση των φύλων έχοντας υπόψη
ότι οι γυναίκες στατιστικά εμφανίζουν συχνότερα άνοια ενώ
είναι και η πλειοψηφία των φροντιστών σε άτομα με άνοια.

Κλείνοντας, παραθέτουμε τα λόγια της προέδρου του DIA,
KateSwaffer, η οποία μιλά για ένα μοντέλο ενδυνάμωσης στην
άνοια σε αντίθεση με το υπάρχον μοντέλο αντιμετώπισης,
το οποίο όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια βασίζεται στη
«Συνταγογράφηση της Απο-επένδυσης» (PrescribedDisengagement). Δηλαδή τα άτομα με άνοια, μαζί με τη διάγνωση
παίρνουν και την οδηγία από το γιατρό «να παρατήσουν τη
δουλειά τους, να σταματήσουν να μελετούν και να κλειστούν
σπίτι τακτοποιώντας τις δουλειές τους πριν πεθάνουν» ενώ τα
μέλη της οικογένειάς τους σε αντίστοιχο κλίμα «διατάσσονται»
να γίνουν «φροντιστές πλήρους απασχόλησης». Αυτό, λέει
η Swaffer «στήνει μια ζωή χωρίς ελπίδα για το μέλλον και
καταστρέφει την αίσθηση της ευεξίας, σημαίνει ότι το άτομο με
άνοια συμπεριφέρεται ως «θύμα» ή «πάσχων» και πολύ συχνά ο/η
σύντροφός του ως «μάρτυρας». Όπως είπε και ο Ron Coleman
το 2012 -ο ίδιος άτομο με ψυχική αναπηρία- αναφερόμενος στην
ενδυνάμωση, «δε θα πρέπει να σχεδιάζουμε μοντέλα παροχής
υπηρεσιών και να προσπαθούμε να «ταιριάξουμε» με τη βία τους
ανθρώπους σε αυτά, αλλά να τους οδηγήσουμε ξανά στη ζωή
και να τους υποστηρίξουμε στο να έχουν τον έλεγχο της ζωής
τους».
Μιχάλης Λάβδας,
Ψυχολόγος MSc.,
Γεν. Γραμμ. ΔΣ ΕΠΑΨΥ

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

6

Ενημέρωση για τη νόσο

Μάρκου
ΜάρκουΜουσούρου
Μουσούρου89
89&&Στίλπωνος
Στίλπωνος33,
33,Αθήνα,
Αθήνα,ΤΚ
ΤΚ11636
11636

Alzheimer

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

77

Μπορεί η χρήση δεύτερης γλώσσας,
πέραν της μητρικής, να προστατεύσει
τον εγκέφαλο από τη νόσο Αλτσχάιμερ;

Σ

ύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστήμιου SanRafffaele στο
Μιλάνο, η ικανότητα να μιλάς περισσότερες από μία
γλώσσες φαίνεται να βοηθάει τον εγκέφαλο να αντισταθεί
στις επιπτώσεις της νόσου Αλτσχάιμερ.
Η συγκεκριμένη μελέτη με τίτλο, «Η επίδραση της διγλωσσίας
στο αποθεματικό του εγκεφάλου και του μεταβολισμού του και
πώς συνδέεται με την άνοια τύπου Αλτσχάιμερ", δημοσιεύθηκε
στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.
Αρκετές πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η εκμάθηση
και η συχνή χρήση δύο τουλάχιστον γλωσσών, μπορεί να
καθυστερήσει την έναρξη της άνοιας. Ωστόσο, μέχρι τώρα, ο
υποκείμενος νευρικός μηχανισμός αυτών των προστατευτικών
αποτελεσμάτων ήταν ασαφής.
Η καθηγήτρια ψυχολογίας Daniela Perani και οι συνεργάτες της
μελέτησαν αξονικές τομογραφίες 85 ηλικιωμένων ασθενών
με Αλτσχάιμερ. Οι 45 μιλούσαν γερμανικά και ιταλικά και
οι 40 μόνο μία από τις δύο γλώσσες. Όσοι ήταν δίγλωσσοι
ξεπέρασαν αυτούς που δεν ήταν, στην εκτέλεση ασκήσεων
που αφορούν στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη
μνήμη, επιτυγχάνοντας βαθμολογία κατά μέσο όρο 3 με 8
φορές υψηλότερη στα αντίστοιχα τεστ. Να σημειωθεί ότι
στις απεικονιστικές εξετάσειςτους, διαπιστώθηκε μειωμένος
μεταβολισμός σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου,
που αποτελεί χαρακτηριστικό της νόσου Αλτσχάιμερ, ενώ και
ηλικιακά ήταν κατά μέσο όρο 5 χρόνια μεγαλύτεροι από την
άλλη ομάδα.
Συμπερασματικά οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι τα
περισσότερα άτομα που είχαν αλλάξει από τη μία γλώσσα
στην άλλη κατά τη διάρκεια της ζωής τους, διατήρησαν τις
νοητικές τους λειτουργίες ακόμη και όταν οι βλάβες από τη
νόσο Αλτσχάιμερ είχαν συσσωρευτεί. Πιθανολογούν ότι αυτό
οφείλεται στην καλύτερη λειτουργική συνδεσιμότητα στις
μετωπιαίες περιοχές του εγκεφάλου, η οποία τους επέτρεπε
να διατηρήσουν καλύτερη σκέψη, παρά την ασθένειά τους.
Η συνεχής εναλλαγή ανάμεσα σε δύο γλώσσες φαίνεται να
αναγκάζει τον εγκέφαλο να δουλέψει σκληρότερα. Αυτό οδηγεί
σε δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο, δημιουργώντας ένα
«νευρωνικό απόθεμα» και καθιστώντας τον δίγλωσσο εγκέφαλο
πιο ανθεκτικό ενάντια στο γήρας. «Τα ευρήματά μας δείχνουν
ότι σε δίγλωσσους ασθενείς με άνοια τύπου Αλτσχάιμερ, και
οι δύο μηχανισμοί λειτουργούν, αφού η νευρωνική απώλεια
συνοδεύεται από αντισταθμιστική αύξηση της συνδεσιμότητας,
επιτρέποντας στους δίγλωσσους ασθενείς να διατηρούν

υψηλά τις νευροψυχολογικές επιδόσεις και τις γνωστικές τους
λειτουργίες περισσότερο από τους μονόγλωσσους ασθενείς»,
επεξηγεί η καθηγήτρια Perani.
Όσο πιο δραστήριοι είμαστε νοητικά τόσο μικρότερη πιθανότητα
έχουμε να παρουσιάσουμε έκπτωση των νοητικών μας
λειτουργιών. Οι άνθρωποι που είναι δίγλωσσοι και χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές γλώσσες στην καθημερινότητά τους,
ενεργοποιούν ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης που οδηγεί στην
ανάπτυξη του νευρωνικού αποθέματος».
Αν και η συγκεκριμένη μελέτη είχε μικρό αριθμό συμμετεχόντων
και δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, είναι το
είδος της έρευνας από την οποία θέλουμε να δούμε περισσότερα.
Τα ευρήματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι και τα παιδιά που
μαθαίνουν και χρησιμοποιούν συχνά μια δεύτερη γλώσσα μπορεί
να ωφεληθούν όταν γερνούν.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστέρηση της εμφάνισης της
άνοιας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα των σύγχρονων
κοινωνιών, οι κυβερνήσεις και τα συστήματα υγείας θα πρέπει
να ενθαρρύνονται να ενεργοποιούν κοινωνικά προγράμματα
και παρεμβάσεις για τη στήριξη δίγλωσσης ή πολύγλωσσης
εκπαίδευσης και να διατηρηθεί η χρήση περισσότερων γλωσσών
στην τρίτη ηλικία.
Η κατανόηση των ανθεκτικών στη νόσο Αλτσχάιμερ μηχανισμών
του εγκεφάλου θα μπορούσε να οδηγήσει σε μελλοντικές
θεραπείες που συνδυάζουν φαρμακευτική αγωγή και
τροποποιήσεις στον τρόπο ζωής, για να διατηρήσουμε όσο το
δυνατόν περισσότερο τις νοητικές μας λειτουργίες.
Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences Journal
Β. Λύρας
Νευρολόγος
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ατόμων με άνοια ή Alzheimer
Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017
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Γιατί φροντίδα, δεν είναι να γίνεσαι κομμάτια.

Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, στο Αegean College, Πανεπιστημίου 17, Αθήνα, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.
Θέλουμε να είσαι εκεί. Θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή σου.
Η Ημέρα Φροντιστή είναι θεσμός που έχει καθιερωθεί εδώ και μια περίπου δεκαετία από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών,
ως ένδειξη αναγνώρισης του δύσκολου έργου που επιτελούν οι φροντιστές των ατόμων με Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές
άνοιας.
Οι αυξημένες απαιτήσεις της φροντίδας έχουν ως αποτέλεσμα την οικονομική, ψυχολογική και σωματική επιβάρυνσή των
φροντιστών, συνεπώς η αναγνώριση και η ανακούφιση του φορτίου τους αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της νόσου.
Η Ημέρα Φροντιστή, είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση και στην ψυχοεκπαίδευση των φροντιστών ατόμων με άνοια και
Αλτσχάιμερ. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με διάλεξη για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ από την πρόεδρο της Εταιρείας Δρ.
Παρασκευή Σακκά. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, ώστε να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν
τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας χωριστά και να βρουν απαντήσεις στις απορίες τους.
Θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη σας για το τι περιμένετε από μια μέρα αφιερωμένη στον φροντιστή.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 9011 40 41 51

Μediatel: χρέωση σταθ. 1,49€/1’, κιν. 1,58€/1’
Γραμμή επικοινωνίας: 214-2148020
Θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη σας για το τι περιμένετε από μια μέρα αφιερωμένη στον φροντιστή.
Στείλτε τις ιδέες σας στο info@alzheimerathens.gr για το τι θα θέλατε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα
ή μοιραστείτε μαζί σας την εμπειρία σας ως φροντιστής.
Η είσοδος είναι ελεύθερη, με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής.
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Η μοναξιά μπορεί να αποτελέσει προγνωστικό
παράγοντα για την προκλινική νόσο Αλτσχάιμερ

Π

ριν λίγους μήνες, το περιοδικό JAMA Psychiatry
δημοσίευσε τα αποτελέσματα έρευνας για τη σχέση
της μοναξιάς και της επιβάρυνσης του αμυλοειδούς του
εγκεφάλου. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση διάφορων
προγνωστικών παραγόντων για τη νόσο Alzheimer.

K

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δεδομένα από την
έρευνα του Harvard για τη Γήρανση του Εγκεφάλου, που
αποτελούνταν από 79 νοητικά φυσιολογικά άτομα μεταξύ
68 και 69 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα που
ανέφεραν ότι είναι μόνα είχαν μεγαλύτερη επιβάρυνση του
αμυλοειδούς του εγκεφάλου. Οι πλάκες του β-αμυλοειδούς
σχετίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την νόσο Αλτσχάιμερ.
Παρά τα σημαντικά αποτελέσματα, οι ερευνητές επισημαίνουν
ότι μακροπρόθεσμες μελέτες με μεγαλύτερα δείγματα
είναι σημαντικές για να επιβεβαιωθούν τα συμπεράσματα.
Alzheimer Europe,
Δεκέμβριος 2016

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 65 +
Εργαστήρια για όσους
ξεχνούν λίγο ή πολύ!

αθώς οι γνωστικές ικανότητες του ατόμου με άνοια
φθίνουν και η καθημερινή του λειτουργικότητα περιορίζεται
σημαντικά, η επιβάρυνση εντείνεται και οι φροντιστές
βιώνουν υψηλά επίπεδα στρες. Συχνά οι φροντιστές αναφέρουν
ότι δε λαμβάνουν την ίδια ικανοποίηση από τη ζωή τους όπως
προηγουμένως, έρχονται σε ένταση συχνότερα με τα αγαπημένα
τους πρόσωπα ή το πρόσωπο που φροντίζουν, και δε μπορούν να
αποδώσουν στη δουλειά τους και σε άλλες δραστηριότητες, όπως
παλαιότερα. Η φροντίδα του αγαπημένου σας προσώπου έχει
ευθύνη, απαιτεί χρόνο και επηρεάζει σημαντικά τη συναισθηματική
σας υγεία και κάθε πτυχή της καθημερινής σας ζωής. Θυμός,
θλίψη, απογοήτευση, κοινωνική απόσυρση, ανησυχία και αγωνία
για το μέλλον, απαισιοδοξία, αισθήματα αναξιότητας και ενοχής,
είναι μερικά από όσα μπορεί να νιώθετε. Ίσως νιώθετε εξάντληση,
δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, γίνεστε ευερέθιστοι ή έχετε δυσκολία
να συγκεντρωθείτε. Όλα αυτά αποτελούν συναισθηματικές
αντιδράσεις στο δύσκολο και απαιτητικό έργο της φροντίδας. Μην
τα αγνοήσετε. Η ψυχολογική στήριξη είναι ζωτικής σημασίας, όχι
μόνο για τους φροντιστές αλλά και για το πρόσωπο που φροντίζουν.
Στην Ομάδα Διαχείρισης του Άγχους και Βελτίωσης της Διάθεσης
οι φροντιστές θα μάθουν:

• σχετικά με το άγχος και την κακή διάθεση
• να καταπολεμούν το άγχος μέσα από τεχνικές
χαλάρωσης
• να αναγνωρίζουν και να τροποποιούν τις
αρνηντικές σκέψεις που προκαλούν αρνητικά συ- 		
ναισθήματα
• να αναγνωρίζουν τις συνήθειες που συντηρούν το
άγχος και την κακή διάθεση και πως να υιοθετήσουν άλλες συνήθειες που τους βοηθούν
• να οργανώνουν το χρόνο τους ευχάριστα
• να διεκδικούν για τον εαυτό τους

A

πό τον Οκτώβρη του 2016 η Εταιρεία νόσου Alzheimer
Αθηνών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
και την ΜΚΟ Αναγέννηση και Πρόοδος, οργάνωσε και
υλοποιεί την δράση: Εργαστήρια για όσους ξεχνούν λίγο ή
πολύ!

Η δράση συμπεριλαμβάνεται στις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΑΤΟΜΑ άνω των 65 που γίνονται στο Κέντρο Πολιτισμού
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στοχεύει στην ενίσχυση
της μνήμης και των άλλων νοητικών λειτουργιών, την
σωματική ευεξία, την τόνωση της αυτοπεποίθησης και την
κοινωνικοποίηση με ψυχαγωγικό τρόπο.

Τα εργαστήρια γίνονται σε ομάδες 25 - 30 ατόμων,
με την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών υγείας
και απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες άνω των
65 ετών που θέλουν να διατηρηθούν δραστήριοι και
υγιείς. Και μην ξεχνάτε ότι ο συνδυασμός νοητικής και
σωματικής
δραστηριότητας
συντελεί
αποφασιστικά
στην πρόληψη της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ.

Ομάδα διαχείρισης του άγχους
και βελτίωσης της διάθεσης για
Φροντιστές ατόμων με άνοια
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Το εργαστήριο διαρκεί μιάμιση ώρα και οι συμμετέχοντες είναι
προτιμότερο να φορούν άνετα ρούχα και αθλητικά παπούτσια.
Μέχρι στιγμής στα εργαστήρια έχουν πάρει μέρος πάνω από 400
άτομα, ενώ ενδιαφέρον έχουν δηλώσει πάνω από 2000 άτομα.
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Βυζαντινό Μουσείο

Συμβουλευτικοί Σταθμοί

Τ

ην Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, χρήστες των ομάδων
νοητικής ενδυνάμωσης του Κέντρου Ημέρας Πανόρμου
πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο και
συγκεκριμένα στην έκθεση με τίτλο «Ερμιτάζ, πύλη στην ιστορία»,
όπου παρουσιάζονταν έργα τέχνης και πίνακες από τις συλλογές του
μουσείου Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης, στη Ρωσία.

Η

λειτουργία των συμβουλευτικών σταθμών
για την άνοια ξεκίνησαν στο πλαίσιο του
προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες» το
οποίο ήταν μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής
Επιχορήγησης του Προγράμματος ήταν το Ίδρυμα
Μποδοσάκη.

Το κορυφαίο αυτό μουσείο ιδρύθηκε το 1764, για να φιλοξενήσει
αρχικά έργα τέχνης που είχε συλλέξει η Μεγάλη Αικατερίνη, ενώ στη
συνέχεια εμπλουτίστηκε με έργα από συλλογές διάφορων τσάρων.
Με τη βοήθεια της ξεναγού μας, κας Νίνας Πεντογάλου, είχαμε την
ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστορία πίσω από τα πολύτιμα αντικείμενα
ιστορικής αξίας, όπως για παράδειγμα το άγαλμα «Έρωτας και Ψυχή»
του Ροντέν. Η έκθεση με τους πίνακες περιελάμβανε έργα διαφόρων
σημαντικών ζωγράφων, όπως οι πίνακες «Πέτρος και Παύλος» του
Ελ Γκρέκο, η «Άμωμος σύλληψις» του Μουρίγιο, «Αφροδίτη και
Άδωνις» του Ρούμπενς και πολλά άλλα έργα εξαιρετικής αισθητικής.

Αυτή τη στιγμή συνεχίζουν τη λειτουργία τους
οι συμβουλευτικοί σταθμοί στους δήμους Αγίας
Βαρβάρας, Περιστερίου και Φιλοθέης – Ψυχικού,
οι οποίοι στελεχώνονται από προσωπικό της
Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και εκπαιδευμένους
επαγγελματίες υγείας των Δήμων.
Οι δράσεις που πραγματοποιούνται
Σταθμούς είναι οι εξής:

Να σημειώσουμε ότι τα έργα αυτά έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του «Έτους Ελλάδας – Ρωσίας 2016»,
νώ αντίστοιχα έργα από ελληνικές συλλογές βρίσκονται στη Μόσχα
μέχρι την ολοκλήρωση του αφιερώματος.

στους

- Νευροψυχολογικός έλεγχος σε ηλικιωμένους
άνω των 65 ετών (αξιολόγηση νοητικών
λειτουργιών)
- Ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης σε υγιείς
ηλικιωμένους ή σε ηλικιωμένους που
αντιμετωπίζουν ήπια προβλήματα μνήμης
-Εκπαίδευση και συμβουλευτική οικογενειών
που φροντίζουν ανθρώπους με άνοια

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.
Δήμος Αγ. Βαρβάρας
1ο ΚΑΠΗ Καλαντζάκου 7, τηλ. 210 5690075,
κάθε Δευτέρα, 9:00-14:00
Δήμος Περιστερίου
7ο ΚΑΠΗ Λόφου Αξιωματικών, Μαραθωνοκάμπου
15, τηλ. 210 5738554, κάθε Παρασκευή, 9:00-14:00
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
Λέσχη Φιλίας και Δημιουργικής Ωριμότητας, Ρήγα
Φεραίου, τηλ. 210 6778166, κάθε Τρίτη, Τετάρτη
και Πέμπτη, 9:00-14:00

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

E

κτός από το πνεύμα, φροντίζουμε και την εμφάνισή μας. Το Κέντρο
Ημέρας Πανόρμου σε συνεργασία με τη Σχολή κομμωτικής
& επαγγελμάτων ομορφιάς Αμάραντος διοργάνωσε ημέρα
«ομορφιάς και περιποίησης». Εκπαιδευόμενοι από τη Σχολή Αμάραντος
αφιέρωσαν το χρόνο και τις γνώσεις τους και μας προσέφεραν δωρεάν
υπηρεσίες κομμωτικής και μανικιούρ. Όλοι οι χρήστες μας, άνδρες και
γυναίκες, ενθουσιάστηκαν με την περιποίηση που τους προσφέρθηκε και
ευχαρίστησαν θερμά τους εκπαιδευόμενους.
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Άσκηση 1: Βρείτε τη σωστή διαδρομή του λαβύρινθου

Άσκηση 2: Στην παρακάτω εικόνα, εντοπίστε 10 κρυμμένα κουτάλια
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Άσκηση 3: Λύστε το παρακάτω παζλ Sudoku
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