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ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ
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Η Εταιρεία Alzheimer 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 ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους,
η κινητοποίηση της Πολιτείας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, η ίδρυση δομών
για την περίθαλψή τους.
Για την επίτευξη των στόχων της, η Εταιρείας 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
Συμβουλευτικοί Σταθμοί
Με την υποστήριξη και τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
η εταιρεία λειτουργεί 2 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

Τα Κέντρα Ημέρας λειτουργούν ως μονάδες ημερήσιας
θεραπευτικής φροντίδας ατόμων 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
• Ειδικές θεραπείες (θεραπείες τέχνης, θεραπεία
δι΄αναμνήσεων, εργοθεραπεία κ.α.)
• Νοητική ενδυνάμωση μέσω Η/Υ

Ιατρείο Μνήμης
Στα τακτικά ιατρεία μνήμης, τα οποία πραγματοποιούνται στα Κέντρα Ημέρας της
Εταιρείας, εξετάζονται άτομα με προβληματα 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 των
Κέντρων Ημέρας της Εταιρείας.
Υπηρεσία “Φροντίδα στο Σπίτι” για άτομα με άνοια
Απευθύνεται σε άτομα με άνοια που δεν μπορούν να μετακινηθούν,
λόγω της βαρύτητας της νόσου ή άλλων προβλημάτων.
Σεμινάρια Εκπαίδευσης & Υποστήριξης φροντιστών
Ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών
Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης φροντιστών
Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας
Ενημερωτικές ομιλίες για το κοινό
Ερευνητικό έργο
Υποστήριξη ατόμων με άνοια πρώιμης έναρξης και των οικογενειών τους
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Κωδικός: 8295
Εκδότρια - Διευθύντρια

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

Παρασκευή Σακκά

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διεύθυνση Σύνταξης

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33
Αθήνα, Τ.Κ. 116 36
τηλ.: 210 7013271
fax: 210 6012239
e-mail: info@alzheimerathens.gr
kentroalz@otenet.gr

Πάτρα Μπλέκου

www.alzheimerathens.gr

Ελάτε µαζί µας!

Τιράζ
3.000 τεύχη

Σελιδοποίηση-Εκτύπωση
Bitmap Γραφικές Τέχνες

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

* Η συνδροµή των µελών ανανεώνεται κάθε χρόνο.
Η καταβολή δωρεάς πάνω από € 300 εκπίπτει από
το φορολογητέο εισόδηµα.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εθνική Τράπεζα: GR4801101800000018048009072
Alpha Bank:
GR3501403410341002320000184
Πειραιώς:
GR5001717480006748114621486
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Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Με αφοσίωση στο σκοπό της και ακολουθώντας τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές στη διαμόρφωση
και υλοποίηση των πολιτικών υγείας, η Εταιρεία Alzheimer Aθηνών, υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, εγκαινιάζει την πρωτοβουλία σύστασης της
ομάδας ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ. Συμμετέχουν Βουλευτές, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλοι Πολιτικοί από όλη την Ελλάδα.
Τα άτομα με άνοια και οι οικογένειές τους προχωράμε μαζί με τους πολιτικούς μας στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη προς μια κοινωνία φιλική προς την Άνοια, μετουσιώνοντας την εμπειρία μας σε πολιτική πράξη.
Η Εταιρεία Alzheimer Aθηνών με 16 χρόνια εμπειρίας στη φροντίδα των ατόμων με άνοια στη χώρα μας και με
πολλές επιτυχημένες δράσεις ίδρυσης δομών και υπηρεσιών για την άνοια, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε
την εγκυρότητα, την αποτελεσματική διοικητική διαχείριση και την υποστήριξη της πρωτοβουλίας.
Αποστολή της ομάδας ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και
των πολιτικών/κοινωνικών φορέων για το μείζον θέμα της Άνοιας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
η υποστήριξη των δικαιωμάτων των πασχόντων και των οικογενειών τους, η συνεργασία με αντίστοιχα
ευρωπαϊκά σώματα βουλευτών και η ενεργητική συμμετοχή στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
για την Άνοια και τη νόσο Aλτσχάιμερ.
Τα προσδοκώμενα οφέλη από τη δράση της ομάδας ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ είναι η καλύτερη
ποιότητα ζωής για τα άτομα με άνοια, η αποτελεσματικότερη διαχείριση της δύσκολης κατάστασης μέσα στην
οικογένεια και μέσα στην κοινωνία, η ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των εθνικών και
των ευρωπαϊκών πόρων για την Υγεία.
Αποδέκτες του προσδοκώμενου οφέλους από την δράση της ομάδας ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ είναι
τα άτομα με άνοια, νόσο Aλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές, οι φροντιστές τους, οι Σύλλογοι Ασθενών, οι
Κοινότητες Πολιτών, οι Επαγγελματίες και Φορείς της Υγείας, ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας και η ελληνική
Κοινωνία στο σύνολό της.

									 Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - Ψυχίατρος
Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ
Επ. πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

ΧΟΡΗΓΟΙ
Σοφία Γιόκαρη
ΦΙΛΟΙ
Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Σωκράτης Λεκέας, Αθηνά Σούκα, Κων/Νος Μπράτος, Αθανασία Αλεξοπούλου, Μιράντα Νικολοπούλου,
Ευαγγελία Σούκα, Ευαγγελία Καλούδη

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ευαγγελία Κούτση, Μιχάλης Ανδρεάδης, Άννα και Βασίλης Φωτούς, Ναντίν Νίκα, Κατερίνα Δακτυλίδη εις μνήμην Γεωργίου Δακτυλίδη
Γιάννης και Λίτσα Αϊβαλιώτου εις μνήμην Γιάννη Κατωπόδη
Γιώργος και Έμμυ Βέργου εις μνήμην Βασίλη Ρεπαπή
Άντρη Αντωνίου, Μαρούλλα Ησαϊα, Οικ. Δημητρίου Τρύπα, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Πανίκος και Στάλω Σιάλου, Ανδρέας και
Αννέττα Στυλιανού, Ραβανός - Μέρμηγκα, Γιώργος Σαρρής, Οικ. Χαράλαμπου Ιωαννίδη, Ηλίας Παντέλη, Γιόλα Κατσαντώνη, Σωτήρης
Κοκκίνης, Οικ. Λουκά και Ρίνας Χατζηκωνσταντίνου, Σάκης Θεοδοσίου, Σοφία και Ασπασία Θεοδοσίου, Μάριος και Ανδρούλα
Χριστοδούλου, Νερίνα Κιοσέογλου, Γιώργος και Μαρίνα Σουγλίδη, Κούλλης και Έλλη Σουγλίδη, Χριστιάννα Σουγλίδη, , Οικ. Μάριου
Σουγλίδη, Σάκης Σουγλίδης, Γιώργος Σουγλίδης, Χαρίλαος Σουγλίδης εις μνήμην Ηρούλας Σουγλίδη.
Αντωνία Ξερικού εις μνήμην Αθανάσιου Ξερικού
Ιωάννης Καλόγνωμος, Νικόλαος Βλαχόπουλος, Αγλαϊα Sigg εις μνήμην Αλέξανδρου Αγγελίδη
Νίκος Χατζάκης εις μνήμην Γεωργίου Αλβέρτη
Χρυσός Οδηγός, τμήμα Telesales και τμήμα Back office του Χρυσού Οδηγού εις μνήμην Χαράλαμπου Κραβαριώτη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
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Φαρμακευτική κάνναβη
& άνοια
Η δημοσίευση του νόμου για την φαρμακευτική κάνναβη (Ν.
4523/2018), είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το ενδιαφέρον της
κοινής γνώμης σχετικά με τα προϊόντα που προέρχονται από την
κάνναβη. Επιπλέον, υπάρχει πληθώρα άρθρων σε εφημερίδες
και στο διαδίκτυο, που υποστηρίζουν ότι η κάνναβη ή κάποια
από τα συστατικά της (τα λεγόμενα κανναβινοειδή THC και CBD)
μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη ή τη θεραπεία της άνοιας.
Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, το ενδιαφέρον για τις
θεραπευτικές επιδράσεις της κάνναβης ξεκίνησε πριν από 20
χρόνια, με τη χρήση της κάνναβης ως φαρμακευτικό σκεύασμα
σε ασθενείς με διαφόρων ειδών παθήσεις. Το 1996 οι πολιτείες
της Αριζόνα και της Καλιφόρνια θεσμοθέτησαν για πρώτη φορά
τη χρήση κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς. Μέχρι το 2016, 28
χώρες είχαν νομιμοποιήσει την ιατρική χρήση της κάνναβης, ενώ
8 χώρες νομιμοποίησαν τόσο την ιατρική όσο και την ψυχαγωγική
χρήση της κάνναβης. Μια πρόσφατη έρευνα στις Η.Π.Α έδειξε ότι
μεταξύ των σημερινών ενηλίκων χρηστών κάνναβης, το 10,5%
ανέφερε ότι κάνει χρήση αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς
και το 46,6% ανέφερε ότι κάνει ιατρική και ψυχαγωγική χρήση.
Σήμερα η χρήση ιατρικής κάνναβης επιτρέπεται σε διάφορες
μορφές καρκίνου, στο AIDS, στη σκλήρυνση κατά πλάκας, στο
γλαύκωμα, σε κάποιες μορφές επιληψίας και στον χρόνιο πόνο.
Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες επιτρέπεται η χρήση της για τη
θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας για την οποία ενδέχεται να
παρέχει ανακούφιση στον ασθενή. Δεδομένης της σταδιακής
απελευθέρωσης των νόμων για την κάνναβη, ο αριθμός των
χωρών που νομιμοποιούν τη χρήση της για ιατρικούς σκοπούς
είναι πιθανόν να αυξηθεί και συνεπώς η ανάγκη για την
διευκρίνιση των πιθανών θεραπευτικών αποτελεσμάτων της
καθίσταται επιτακτική.
Στη συνέχεια αποσαφηνίζονται κάποιες έννοιες που αφορούν
στην κάνναβη, στην επίδρασή της στις εγκεφαλικές λειτουργίες
καθώς και στην θεραπευτική της δράση στην άνοια.
Τι είναι η κάνναβη;
H κάνναβη, γνωστή και ως μαριχουάνα, είναι φυτό το οποίο
περιέχει τουλάχιστον 426 χημικές ενώσεις και περισσότερα
από 60 αλκαλοειδή, που υπάρχουν μόνο σ’ αυτό το φυτό
και ονομάζονται κανναβινοειδή. Τα πρώτα αναγνωρισμένα
κανναβινοειδή ήταν η κύρια ψυχοδραστική ένωση δέλτα-9τετραϋδροκανναβινόλης (THC) και η μη ψυχοδραστική ένωση
κανναβιδιόλη (CBD).
Πώς επηρεάζει η κάνναβη τον εγκέφαλο;
Η κάνναβη επιδρά στο ενδοκανναβινονοειδές σύστημα του
εγκεφάλου. Το σύστημα αυτό αποτελείται από υποδοχείς που
ονομάζονται CB1 και CB2. Ο υποδοχέας CB1 βρίσκεται σε όλο
τον εγκέφαλο συμπεριλαμβανομένου του ιππόκαμπου, το οποίο
είναι και το κέντρο μνήμης και εκμάθησης. Ο υποδοχέας CB2
βρίσκεται κυρίως στον περιφερικό ιστό (εκτός του εγκεφάλου)
αλλά και σε εξειδικευμένα κύτταρα του νευρικού συστήματος που

ονομάζονται κύτταρα της μικρογλοίας. Το ενδοκανναβινοειδές
σύστημα εμπλέκεται στη μνήμη, τη ρύθμιση της όρεξης και την
αντιμετώπιση του στρες.
Υπάρχουν τρεις γενικές τάξεις κανναβινοειδών, τα φυτικά
κανναβινοειδή που προέρχονται από το φυτό κάνναβη, τα
ενδογενή κανναβινοειδή που παράγονται από τον ίδιο τον
οργανισμό και τα συνθετικά κανναβινοειδή που παράγονται
στο εργαστήριο. Το συστατικό THC της κάνναβης (φυτικό
κανναβινοειδές) συνδέεται κυρίως με τον υποδοχέα CB1
και διεγείρει τη δραστηριότητά του, προκαλώντας πολλά
από τα συμπτώματα που σχετίζονται με την ψυχαγωγική
χρήση του φαρμάκου. Πιο συγκεκριμένα, αυξάνει έμμεσα
την απελευθέρωση της ντοπαμίνης, ενεργοποιώντας το
ντοπαμινεργικό μονοπάτι της ανταμοιβής και παράγοντας
ψυχοτρόπα αποτελέσματα. Επομένως, η THC είναι η κύρια ένωση
που είναι υπεύθυνη για πολλές από τις κοινώς συσχετισμένες
επιδράσεις της κάνναβης, συμπεριλαμβανομένης της αίσθησης
της ευφορίας.
Εναλλακτικά, η κανναβιδιόλη (CBD) δεν φαίνεται να έχει τα
ίδια ψυχοτρόπα αποτελέσματα με την THC, ενώ χρησιμοποιείται
συχνά σε μορφή ελαίου για τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η CBD μπορεί να είναι χρήσιμη σε
διάφορες ιατρικές καταστάσεις, όπως τον σοβαρό χρόνιο
πόνο, τον πόνο που σχετίζεται με τον καρκίνο, το άγχος και την
κατάθλιψη.
Η έρευνα για την ιατρική χρήση των κανναβινοειδών οδήγησε
στην ανάπτυξη και εμπορία συνθετικών κανναβινοειδών. Τα
συνθετικά κανναβινοειδή χρησιμοποιούνται ως φαρμακευτικά
σκευάσματα για τη μείωση του εμέτου μετά τη χημειοθεραπεία,
για τη θεραπεία της σπαστικότητας στη σκλήρυνση κατά πλάκας
και για τον χρόνιο πόνο στον καρκίνο και στην επιληψία.
Γιατί η κάνναβη σχετίζεται με άνοια;
Ο ιππόκαμπος, ο οποίος περιέχει τον υποδοχέα CB1, είναι
γνωστό ότι είναι ευάλωτος στις υποκείμενες αιτίες της νόσου
και η ατροφία σε αυτή τη δομή του εγκεφάλου συμβάλλει
στα προβλήματα μνήμης και μάθησης. Επίσης τα κύτταρα
της μικρογλοίας, τα οποία περιέχουν τον υποδοχέα CB2,
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της
νόσου Αλτσχάιμερ.
Μπορεί η κάνναβη να αποτρέψει ή να θεραπεύσει την άνοια;
Έντονο είναι το ερευνητικό ενδιαφέρον για το ρόλο του
ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στις νέες θεραπείες
για τη νόσο Alzheimer. Η κύρια λειτουργία του ενδογενούς
κανναβινοειδούς συστήματος (ECS) θεωρείται ότι είναι η
ρύθμιση της συναπτικής μετάδοσης, διαδικασία η οποία
μπορεί να διαταραχθεί σε πολλές νευρολογικές καταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένης της άνοιας. Η ενεργοποίηση του
υποδοχέα CB1 επηρεάζει τη γνώση και τη μνήμη, αλλάζει
τον έλεγχο της κινητικής λειτουργίας και προκαλεί επίπεδα
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αναλγησίας. Επιπλέον, ρυθμίζει διαδικασίες όπως η
υπερβολική παραγωγή επιβλαβών για τον εγκέφαλο χημικών
ενώσεων, όπως το γλουταμινικό οξύ που μπορεί να βλάψουν
τους νευρώνες και να οδηγήσουν σε νευροεκφυλισμό.
Υπάρχουν επίσης ορισμένες ενδείξεις ότι οι υποδοχείς CB2
μπορεί να εμπλέκονται στη νευροπροστασία μειώνοντας
τη νευροφλεγμονή. Η εκφύλιση των νευρώνων είναι ένα
κοινό χαρακτηριστικό στους διάφορους τύπους άνοιας και
τα νευροπροστατευτικά αποτελέσματα των κανναβινοειδών
μπορεί να είναι ευεργετικά στην επιβράδυνση της εξέλιξης της
άνοιας.
Ορισμένες μελέτες σε πειραματικό στάδιο έχουν δείξει ότι
τα συστατικά της κάνναβης, συμπεριλαμβανομένης της THC,
φαίνεται να απομακρύνουν τις χαρακτηριστικές πλάκες
αμυλοειδούς από τα νευρικά κύτταρα. Άλλοι ερευνητές
πιστεύουν ότι η στόχευση του υποδοχέα CB2 θα μπορούσε να
ελέγξει τη δραστηριότητα της μικρογλοίας , παρεμποδίζοντας την
ενδεχομένως επιβλαβή υπερενεργοποίηση του ανοσοποιητικού
συστήματος στον εγκέφαλο.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν διερευνηθεί οι επιπτώσεις
της κάνναβης ή των συστατικών της στις υποκείμενες αιτίες
της νόσου Αλτσχάιμερ στους ανθρώπους. Ενώ οι μελέτες στο
εργαστήριο είναι ελπιδοφόρες, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε
σε βάθος τα ευρύτερα αποτελέσματα που μπορεί να έχουν αυτά
τα συστατικά στον εγκέφαλο, προτού μπορέσουμε να μάθουμε
εάν έχουν κάποιο αποτέλεσμα - θετικό ή αρνητικό - στην εξέλιξη
της νόσου Αλτσχάιμερ.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πολλές από αυτές τις μελέτες
αφορούν στην μεμονωμένη χρήση ενός συστατικού της
κάνναβης. Ωστόσο ακόμη και αν διαπιστωθεί ότι ένα μεμονωμένο
συστατικό επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τον κίνδυνο για την
εμφάνιση άνοιας, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η λήψη
κάνναβης θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα.
Υπάρχει επίσης μια μεγάλη διακύμανση των επιπέδων των
κανναβινοειδών (THC και CBD) στα διάφορα στελέχη του φυτού,
έτσι ώστε τα αποτελέσματα να εξαρτώνται από τον τύπο της
κάνναβης που χρησιμοποιείται.
Μπορεί η κάνναβη να θεραπεύσει μερικά από τα συμπτώματα
της άνοιας;
Λίγες κλινικές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τις
επιδράσεις της κάνναβης σε άτομα που πάσχουν από άνοια
κι έχουν εστιάσει στην πιθανή αποτελεσματικότητα στην
αντιμετώπιση ορισμένων συμπτωμάτων της, όπως η διέγερση
και η επιθετικότητα. Κάποιες από αυτές έχουν αξιολογήσει

θετικά τις επιδράσεις των κανναβινοειδών στα συμπτώματα της
άνοιας. Ωστόσο, οι μέχρι τώρα δημοσιευμένες ανασκοπήσεις
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτές οι μελέτες ήταν μικρής
κλίμακας και χαμηλής στατιστικής σημασίας, καθιστώντας
δύσκολη την επίτευξη ενός τεκμηριωμένου συμπεράσματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η περιστασιακή χρήση κάνναβης
συνδέεται με παρενέργειες που συχνά θεωρούνται επιθυμητές
(ψυχαγωγική χρήση), η μακροχρόνια χρήση ορισμένων τύπων
κάνναβης (ειδικά εκείνων με υψηλή ποσότητα THC) έχει
συσχετιστεί με συμπτώματα ψύχωσης. Αν και οι έως τώρα
μελέτες σχετικά με την μακροχρόνια χρήση κάνναβης δίνουν
αντιφατικά συμπεράσματα, πιστεύεται ότι οι χρήστες που
κάνουν μακροχρόνια χρήση κάνναβης, ιδιαίτερα εκείνης που
είναι υψηλής περιεκτικότητας σε THC, έχουν αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης γνωστικής έκπτωσης.
Συμπέρασμα
Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις σε εργαστηριακό επίπεδο, ότι
ορισμένα συστατικά της κάνναβης ενδέχεται να επηρεάζουν
κάποιες υποκείμενες βιολογικές παθολογικές διεργασίες
της άνοιας και ιδιαίτερα της νόσου Αλτσχάιμερ. Για την ώρα
τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι αρκετά για να
κατανοήσουμε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο η χρήση κάνναβης
επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας ή αν τα φαρμακευτικά
σκευάσματα που προέρχονται από την επεξεργασία της
μπορούν να συμβάλουν στη διαχείριση των συμπεριφορικών
συμπτωμάτων της νόσου. Επιπλέον καθώς η χρήση κάνναβης
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις γνωστικές λειτουργίες όπως
τη μνήμη και τη σκέψη, ιδιαίτερα στους χρόνιους χρήστες, πρέπει
να γίνει πολύ περισσότερη έρευνα για να διευκρινιστούν τυχόν
οφέλη αλλά και παρενέργειες.
Χρειάζονται επομένως κλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας αλλά
και χρόνος για τη συλλογή τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων
σχετικά με τη χρήση αυτών των ουσιών, προτού τα προϊόντα που
προέρχονται από την κάνναβη χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία
της νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας.
Είναι όμως σημαντικό να θυμόμαστε ότι η κάνναβη δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται εάν συνυπάρχει σοβαρή νόσος
του ήπατος, των νεφρών, της καρδιάς ή των πνευμόνων ή εάν
υπάρχει προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό σοβαρής ψυχικής
ασθένειας όπως σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, ψύχωση
ή κατάθλιψη. Τα κανναβινοειδή, φυτικά ή συνθετικά, μπορούν
να αλληλεπιδράσουν με διάφορα φάρμακα, όπως με τα χάπια
για τον ύπνο, τα ηρεμιστικά, τα φάρμακα για τον πόνο και την
αλλεργία, κάποια αντικαταθλιπτικά, και να προκαλέσουν
σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Επομένως πρέπει πάντοτε
να συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας, πριν κάνουμε χρήση
φαρμακευτικής κάνναβης.
Βασίλειος Λύρας
Νευρολόγος
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Εξέταση αίματος για τη
νόσο Aλτσχάιμερ

Εξέταση αίματος που μετρά το β-αμυλοειδές στο πλάσμα του
αίματος αποδείχθηκε πολύ ακριβής προγνωστικός δείκτης
για την εμφάνιση νόσου Aλτσχάιμερ, σύμφωνα με πρόσφατη
δημοσίευση στο περιοδικό Nature. Ερευνητικές ομάδες
μοριακών βιολόγων από την Ιαπωνία, την Αυστραλία και
τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν ταυτόχρονα παρόμοια
μέθοδο ανίχνευσης του β-αμυλοειδούς στο αίμα. Η
ακρίβεια της εξέτασης είναι πάνω από 90%, ενώ η μέθοδος
υπερτερεί σαφώς των μέχρι σήμερα διαθέσιμων τεχνικών
ανίχνευσης του β-αμυλοειδούς που είναι η εξέταση
του εγκεφαλονωτιαίου υγρού μετά από οσφυονωτιαία
παρακέντηση και η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων
(PET). Από αυτές τις δυο μεθόδους η PET είναι ιδιαίτερα
ακριβή, ενώ η παρακέντηση είναι ιδιαίτερα επεμβατική.

Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι η αξιοπιστία αυτής της
εξέτασης αίματος πρέπει να τεκμηριωθεί με περισσότερες
μελέτες σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και υγιών
ηλικιωμένων. Επιπλέον, η χρήση της στην καθημερινή
κλινική πράξη για τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ σε
ευρεία κλίμακα δεν κρίνεται σκόπιμη από τη στιγμή που
δεν υπάρχει διαθέσιμη ριζική θεραπεία.
Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος -Ψυχίατρος

Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η
εναπόθεση του β-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο αρχίζει
20 έως 30 χρόνια πριν από την εμφάνιση της γνωστικής
έκπτωσης. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η πρώιμη
ανίχνευση του β-αμυλοειδούς με την εξέταση αυτή θα
βοηθήσει σημαντικά στις κλινικές φαρμακολογικές
μελέτες της νόσου Αλτσχάιμερ που πλέον γίνονται στα
προκλινικά στάδια της νόσου.
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Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RECAGE

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RECAGE
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RECage έχει στόχο να τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητα των Μονάδων Ειδικής
Φροντίδας Συμπεριφοράς για άτομα με άνοια. Στη μελέτη αυτή συμμετέχουν δώδεκα κλινικά κέντρα επτά
ευρωπαϊκών χωρών (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελβετία, Νορβηγία & Ελλάδα). Από την Ελλάδα στο πρόγραμμα
συμμετέχει η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & η Ελληνική Εταιρεία
Alzheimer Θεσσαλονίκης.

Ηλικιωμένων
και την
σημαντική
αύξηση του&οικονομικού
και όχι
ΤοΠιο
ευρωπαϊκό
πρόγραμμα
RECage θα
έχειμελετήσει
στόχο να και
τεκμηριώσει
αναλυτικά,
το πρόγραμμα
θα συγκρίνει
τη διαχείριση
των
συμπεριφορικών
ψυχιατρικών

μόνο φορτίου της οικογένειας.
τηνσυμπτωμάτων
αποτελεσματικότητα
τωνανάμεσα
Μονάδων
Ειδικής
Φροντίδας
της άνοιας
σε χώρες
οι οποίες
διαθέτουν Μονάδες Ειδικής Φροντίδας Συμπεριφοράς και σε χώρες οι
Στις 24 Ιανουάριου 2018 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια
Συμπεριφοράς
για άτομααντίστοιχες
με άνοια. Στη
μελέτη. αυτή
συμμετέχουν
Στόχος
του προγράμματος είναι να μελετήσει αν η ύπαρξη αυτών των
οποίες δε διαθέτουν
μονάδες
συνάντηση (Kick Off Meeting) στις Βρυξέλλες όπου πήραν μέρος
δώδεκα
κλινικά
κέντρα
επτά
ευρωπαϊκών
χωρών
(Ιταλία,
Γαλλία,
εξειδικευμένων μονάδων αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για τη διαχείριση των διαταραχών συμπεριφοράς που
Γερμανία, Βέλγιο, Ελβετία, Νορβηγία & Ελλάδα). Από την Ελλάδα όλοι οι εταίροι του προγράμματος. Την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
συχνά συνοδεύουν την άνοια κι αν βελτιώνουν την ποιότητας ζωής τόσο των ατόμων που πάσχουν από άνοια όσο
στο πρόγραμμα συμμετέχει η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, το εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της Εταιρείας Νικόλαος Καλλίγερος
και των φροντιστών τους.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & η Ελληνική Εταιρεία και η κλινική νευροψυχολόγος Ελένη Μαργιώτη.
Περισσότερεςσυμπτωμάτων
πληροφορίες τηςσχετικά
το πρόγραμμα
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& Συναφών
Διαταραχών.
Οι Μονάδες
Ειδικής
Φροντίδας των Συμπεριφορικών & Ψυχιατρικών
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για
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http://www.recageproject.eu/.
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Μονάδες
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Ειδικής Φροντίδας Συμπεριφοράς και σε χώρες οι οποίες δε
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αντίστοιχες
μονάδες.
Στόχος
προγράμματος
είναι
Η Εταιρεία
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στο του
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του προγράμματος
έχει αναλάβει την επικοινωνία και τη διάδοση των
νααποτελεσμάτων
μελετήσει αν η ύπαρξη
αυτών των εξειδικευμένων
Μονάδων του κοινού σχετικά με τις διαταραχές συμπεριφοράς της
του προγράμματος,
την ευαισθητοποίηση
αποτελεί
τη διαχείρισημετωντην
διαταραχών
άνοιας,αποτελεσματικό
προβλημάτωντρόπο
πουγιασχετίζονται
πρώιμη εισαγωγή σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων και την
συμπεριφοράς
που
συχνά
συνοδεύουν
την
άνοια
κι
αν
βελτιώνουν
σημαντική αύξηση του οικονομικού και όχι μόνο
φορτίου της οικογένειας.
την ποιότητας ζωής τόσο των ατόμων που πάσχουν από άνοια όσο
Ιανουάριου
2018 πραγματοποιήθηκε το Kick Off Meeting στις Βρυξέλλες όπου συναντήθηκαν όλοι οι εταίροι
καιΣτις
των24
φροντιστών
τους.
προγράμματος.
Την των
Εταιρεία
Νόσου Alzheimer
Αθηνών εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος της εταιρείας Νικόλαος
Οι του
Μονάδες
Ειδικής Φροντίδας
Συμπεριφορικών
& Ψυχιατρικών
συμπτωμάτων
της
άνοιας
φιλοξενούν
για
σύντομο
χρονικό
Καλλίγερος και η Κλινική Νευροψυχολόγος Ελένη Μαργιώτη.
διάστημα άτομα με άνοια που παρουσιάζουν τέτοιου είδους
Περισσότερες
με το πρόγραμμα
συμπτώματα
μέχριπληροφορίες
οι διαταραχέςσχετικά
συμπεριφοράς
να μειωθούν μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω διαδικτυακό τόπο:
http://www.recageproject.eu/.
ή να εξαλειφθούν μετά από κατάλληλη μη φαρμακευτική
Ελένη Μαργιώτη
αντιμετώπιση. Μετά την παρέμβαση το άτομο με άνοια επιστρέφει
Ελένη
Μαργιώτη
Κλινική
Νευροψυχολόγος
στο σπίτι του και στο οικείο του περιβάλλον.
Κλινική Επιστημονικά
Νευροψυχολόγος
υπεύθυνη
Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος έχει
Επιστημονικά υπεύθυνη ΚέντρουΚέντρου
ΗμέραςΗμέρας
Alzheimer
Αμαρουσίου
Alzheimer Αμαρουσίου
αναλάβει την επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του
προγράμματος, την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις
διαταραχές συμπεριφοράς της άνοιας, προβλημάτων που συνήθως
εχουν ως αποτέλεσμα την πρώιμη εισαγωγή σε Μονάδα Φροντίδας

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under
grant agreement No 779237

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

8

Φροντίζουμε Αυτούς
που Φροντίζουν
Τον Σεπτέμβριο του 2017 η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, με
την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ ανέλαβε
την υλοποίηση του προγράμματος «Φροντίζουμε αυτούς που
φροντίζουν». Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και
υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών ατόμων με άνοια
κατ’ οικον στους Δήμους της Δυτικής Αττικής. Συγκεκριμένα, το
πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογενειακούς φροντιστές που
λόγω του προχωρημένου σταδίου της νόσου των συγγενών
τους, αδυνατούν να μετακινηθούν και επομένως επιβαρύνονται
σημαντικά και πολλές φορές ανεπανόρθωτα. Έρευνες έχουν
διαπιστώσει πως οι οικογενειακοί φροντιστές των ατόμων με
άνοια εμφανίζουν συχνά ψυχικές παθήσεις και χρόνια σωματικά
προβλήματα. Επίσης, χρόνιες παθήσεις που προϋπήρχαν από
την εμφάνιση της νόσου, διαφαίνεται πως επιδεινώνονται
σημαντικά στα χρόνια της φροντίδας.
Το πρόγραμμα «Φροντίζουμε αυτούς που φροντίζουν» είναι
ένα καινοτόμο πρόγραμμα φροντίδας κατ’ οίκον, καθώς
εστιάζει αποκλειστικά στις ανάγκες του φροντιστή και έχει
ως προτεραιότητα την ανακούφισή του από το φορτίο της
φροντίδας με ψυχοθεραπευτική υποστήριξη, εκπαίδευση στην
νοσηλευτική φροντίδα και ενημέρωση σε κοινωνικά και νομικά
θέματα που τον αφορούν. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους
φροντιστές για σωματική κινητοποίηση των ιδίων και των
ασθενών τους. Σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη φροντιστών
παίζει η ψυχιατρική παρακολούθηση που παρέχεται από το
πρόγραμμα, για τον φροντιστή αλλά και για τον ασθενή με
άνοια.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες
υγείας. Συγκεκριμένα από ψυχίατρο, νοσηλευτή, γυμναστή,
κοινωνικό λειτουργό και δύο ψυχολόγους, οι οποίοι
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ανάλογα με τις συγκεκριμένες
ανάγκες της κάθε οικογένειας.
Η παρέμβαση για κάθε οικογένεια διαρκεί 3 μήνες. Μέχρι
στιγμής στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εξυπηρετηθεί 80
οικογένειες από την περιοχή της Δυτικής Αττικής και αναμένεται
ο αριθμός των οικογενειών που θα επωφεληθεί από τις
υπηρεσίες του προγράμματος να ξεπεράσει τις 110 μέχρι τη
λήξη του, τον Σεπτέμβριο του 2018. Σημαντικό καινοτόμο
στοιχείο του προγράμματος είναι ο θεσμός του οικογενειακού
μέντορα όπου για κάθε οικογένεια ένας επαγγελματίας υγείας
είναι διαθέσιμος τηλεφωνικά όλες τις ώρες τις εβδομάδας
για επίλυση κρίσεων και συναισθηματική ανακούφιση. Τα
μέχρι στιγμής αποτελέσματα έχουν δείξει ότι ο θεσμός αυτός
λειτουργεί με επιτυχία καθώς αρκετές οικογένειες έχουν συχνή
τηλεφωνική επικοινωνία με τους επαγγελματίες, σε στιγμές
κρίσης.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της παρέμβασης,
πραγματοποιήθηκαν
κατ’
οίκον
συνεντεύξεις
με
οικογενειακούς φροντιστές που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα,

όπου διαπιστώθηκε η μεγάλη ικανοποίηση των φροντιστών και
ψυχική ενίσχυση που έλαβαν μέσω των υπηρεσιών.
Παρακάτω παραθέτονται δηλώσεις κάποιων οικογενειακών
φροντιστών που συναντήσαμε :
«Μας άνοιξαν τα μάτια στα δικαστικά θέματα και στα θέματα
των επιδομάτων και μας είπαν πληροφορίες που δε μας είχαν
πει παρ’ όλο που είχαμε αλλάξει 7 γιατρούς κατά τη διάρκεια
της ασθένειας». ΟΓ
«Είχε πέσει πολύ ο Γ. και οι επαγγελματίες του προγράμματος
τον αναπτέρωσαν με τις επισκέψεις τους». Μας έκαναν να
νιώσουμε καλύτερα για να τα βγάλουμε πέρα με τις ανάγκες
που υπάρχουν». ΟΣ
«Η ομάδα που ερχόταν σπίτι μας έδειξε πολλά χρήσιμα
πράγματα. Δεν ήταν εύκολο να τα ξέρεις όλα αυτά. Δεν είμαστε
γιατροί. Έπαιξαν καταλυτικό ρόλο σε αυτό». ΟΓ
«Με ενημέρωσαν από την ομάδα για τα οικονομικά, για τη
δικαστική συμπαράσταση, για την υγιεινή, για τον εξοπλισμό
που χρειαζόμαστε, για τα πλυσίματα, για την καθημερινότητα
με τη μαμά μου». ΔΧ
«Η ομάδα παρέμβασης ήταν εξαιρετική. Αυτό που έβαλε στη
ζωή μας ήταν μια ευχάριστη προσμονή για να μιλήσουμε. Και το
περιμέναμε όλοι. Και η μαμά που της αρέσει να βλέπει κόσμο
γιατί είναι κοινωνική και η M. που μένει με τη μητέρα μας και τη
φροντίζει αλλά κι εγώ. Σε εμένα λειτούργησε ψυχοθεραπευτικά
η παρέμβαση. Ένιωσα ότι ο Χ ήταν ο μέντοράς μας». ΔΧ
«Το καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικό να βγαίνουμε για
μια βόλτα. Όχι καθημερινά αλλά να βγούμε για να ψωνίσουμε,
να πάμε για ένα καφεδάκι. Κατόρθωσα να πάω στα New Day
όταν είχα βγει. Επίσης, καταφέραμε με τον άντρα μου να πάμε
θέατρο! Τα εισιτήρια μας τα παρείχε η Εταιρεία Alzheimer». ΔΧ
Εξίσου καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος, υπήρξαν
οι οικογενειακές συμβουλευτικές συναντήσεις που
πραγματοποιήθηκαν ύστερα από ενθάρρυνση των
επαγγελματιών υγείας, να συμπεριληφθούν και άλλα μέλη των
οικογενειών στην φροντίδα των ασθενών, καθώς σε πολλές
περιπτώσεις ο βασικός οικογενειακός φροντιστής ήταν σε
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περιπτώσεις ο βασικός οικογενειακός φροντιστής ήταν σε προχωρημένη ηλικία με σοβαρά
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑαπό
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
προβλήματα υγείας. Η ανταπόκριση
τις οικογένειες ήταν ιδιαίτερα θετική, καθώς φαίνεται οι
συναντήσεις ενθάρρυναν την επικοινωνία μεταξύ των μελών της κάθε οικογένειας. Οι υπηρεσίες
ψυχολογικής υποστήριξης και ιατρικής εξέτασης εκτιμήθηκαν σαν σημαντικές και υπήρξαν
καταλυτικές στην εκπαίδευση και υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών όπως αναφέρεται
και στις μαρτυρίες των φροντιστών. Σημαντική ανταπόκριση υπήρξε και για τις υπηρεσίες
καλλωπισμού και ψυχαγωγίας που προτάθηκαν και χορηγήθηκαν από την Εταιρεία Αλτσχάιμερ
Αθηνών, με δυνατότητα παρακολούθησης διακεκριμένων παραστάσεων της Αθηναϊκής σκηνής και
περιποιήσεις σώματος & προσώπου σε υψηλού επιπέδου μονάδες αισθητικής φροντίδας.
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παρακάτω
πίνακα ήταν
παρουσιάζονται
οι δράσεις
του καλύτερες
προγράμματος
ΗΣτον
ανταπόκριση
από τις οικογένειες
ιδιαίτερα θετική, αναλυτικά
είχαν τη δυνατότητα
να δημιουργήσουν
συνθήκες που
καθώς
φαίνεται
οι
συναντήσεις
να
ενθάρρυναν
την
φροντίδας
για
τους
συγγενείς
τους
αλλά
και
για
τον
εαυτό και
πραγματοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες υγείας. Σε μεγάλο βαθμό, η ψυχοκοινωνική
επικοινωνία
μεταξύ των μελών
κάθε οικογένειας.
Οι
τους.
σημαντικό ρόλο Επίσης,
έπαιξε η ιδιαίτερη
εκπαίδευση των
ιατρική εκτίμηση,
είχαντηςιδιαίτερη
χρησιμότητα
για Εξίσου
τους φροντιστές.
σημασία
υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και ιατρικής εξέτασης
φροντιστών σε θέματα νοσηλευτικής φροντίδας τα οποία
είχαν οι ασκήσεις χαλάρωσης στις οποίες εκπαιδεύτηκαν
οι φροντιστές. Αναπτύσσοντας καλύτερες
εκτιμήθηκαν ως σημαντικές και υπήρξαν καταλυτικές
αποτελούν σημαντικό προβληματισμό στην φροντίδα των
δεξιότητες
τουτωνάγχους,
οι φροντιστές
είχαν
στην
εκπαίδευσηδιαχείρισης
και υποστήριξη
οικογενειακών
ατόμων με
άνοια. την δυνατότητα να δημιουργήσουν
καλύτερες
συνθήκες
για τους
αλλά
και για
τον εαυτό
τους.στοΕξίσου
φροντιστών
όπως
αναφέρεταιφροντίδας
και στις μαρτυρίες
των συγγενείς
Έχονταςτους
καλύψει
με επιτυχία
τα αιτήματα
συμμετοχής
φροντιστών.
Σημαντική
ανταπόκριση
υπήρξε
και
για
τις
πρόγραμμα
των
Δήμων
της
Δυτικής
Αττικής
και
ύστερα
σημαντικό ρόλο έπαιξε η εκπαίδευση των φροντιστών σε θέματα νοσηλευτικής φροντίδας
τα οποία
υπηρεσίες καλλωπισμού και ψυχαγωγίας που προτάθηκαν
από αυξημένο αριθμό αιτημάτων από Δήμους γειτονικών
αποτελούν σημαντικό προβληματισμό στην φροντίδα των ατόμων με άνοια.
και χορηγήθηκαν από την Εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, με
περιοχών, υπήρξε η δυνατότητα συμμετοχής οικογενειών
δυνατότητα παρακολούθησης διακεκριμένων παραστάσεων
από Δήμους όπως Αχαρνές, Πειραιά, Νίκαια και Κερατσίνι,
της Αθηναϊκής σκηνής και περιποιήσεις σώματος & προσώπου
στις οποίες υπάρχουν περιορισμένες δομές κοινωνικής
σε υψηλού επιπέδου μονάδες αισθητικής φροντίδας.
υποστήριξης για τους φροντιστές και τις οικογένειες τους.
Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι
δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες
υγείας. Σε μεγάλο βαθμό, η ψυχοκοινωνική και ιατρική
Κλέα Μπάρλου
εκτίμηση, είχαν ιδιαίτερη χρησιμότητα για τους φροντιστές.
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
Επίσης, ιδιαίτερη σημασία είχαν οι ασκήσεις χαλάρωσης
στις οποίες εκπαιδεύτηκαν οι φροντιστές. Αναπτύσσοντας
καλύτερες δεξιότητες διαχείρισης του άγχους, οι φροντιστές
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apps for carers
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα και καινοτομία στο χώρο
της υγείας έχουν δημιουργήσει νέες προοπτικές στην παροχή
φροντίδας σε ηλικιωμένους ανθρώπους με χρόνιες νόσους.
Το 80% της φροντίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχεται από
οικογενειακούς φροντιστές. Η φροντίδα ενός αγαπημένου
προσώπου εκτός από θετικές διαστάσεις μπορεί να είναι
αρκετά απαιτητική και να έχει συνέπειες σε όλους τους τομείς
της καθημερινότητας ενός ανθρώπου. Οι φροντιστές μπορεί να
υποφέρουν από προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας,
κοινωνικής απομόνωσης, προβλήματα στο χώρο εργασίας και
άλλες δυσκολίες στην καθημερινότητά τους.
Οι υπηρεσίες μέσω των νέων τεχνολογιών μπορεί να
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα και καινοτομία στο χώρο της υγείας έχουν δημιουργήσει νέες
αποτελέσουν μία υποσχόμενη λύση που να υποστηρίξει
προοπτικές στην παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους ανθρώπους με χρόνιες νόσους.
σημαντικά τους φροντιστές στο ρόλο τους.
τις δυσκολίες χρήσης των εφαρμογών που παρέχονται μέσω
Οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα «έξυπνα» κινητά “έξυπνων” κινητών τηλεφώνων και tablets.
Το 80% της φροντίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχεται από οικογενειακούς φροντιστές. Η
τηλέφωνα (smarthphones) και τα tablets, μπορεί να είναι Το πρόγραμμα συντονίζει το Πανεπιστήμιο LInnaeus (Σουηδία)
φροντίδα ενός αγαπημένου προσώπου εκτός από θετικές διαστάσεις μπορεί να είναι αρκετά
ιδιαίτερα χρήσιμα στους ανθρώπους που φροντίζουν, καθώς και συμμετέχουν ακόμη 4 φορείς: η εταιρεία Anziani e non
απαιτητική και να έχει συνέπειες σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας ενός ανθρώπου. Οι
χρησιμοποιούνται
ευρέως και είναι ευκολότερα στη χρήση Solo (Ιταλία), το Εθνικό Κέντρο της Ιταλίας για την Υγεία
φροντιστές
να υποφέρουν
προβλήματα
σωματικής
και της
ψυχικής
υγείας,
κοινωνικής
από ένα
σταθερό μπορεί
ηλεκτρονικό
υπολογιστή. από
Επιτρέπουν
την και
την Έρευνα
Γήρανσης,
η εταιρεία
Virtual Campus
απομόνωσης,
προβλήματα
στο
χώρο
εργασίας
και
άλλες
δυσκολίες
στην
καθημερινότητά
τους.(Ελλάδα) και το
πρόσβαση σε μεγάλο εύρος εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (Πορτογαλία), η Εταιρεία Singular Logic
και ιστοσελίδες, οι οποίες μπορεί να φανούν χρήσιμες στους Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με επιστημονικά υπεύθυνη,
Οι υπηρεσίες
μέσω
των νέων
τεχνολογιών
αποτελέσουν
μίακαθηγήτρια
υποσχόμενη
λύση πουνοσηλευτικής,
να
φροντιστές,
καλύπτοντας
κάποιες
από τις
ανάγκες τουςμπορεί
όπως: να την
αναπληρώτρια
του τμήματος
Δρ
υποστηρίξει σημαντικά τους φροντιστές στο ρόλο τους.Ευριδική Παπασταύρου.
• διαχείριση της φροντίδας
Ειδικότερα, έως και σήμερα, μέσω του προγράμματος έχουν
Οι φορητές
ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα «έξυπνα»
κινητά από
τηλέφωνα
(smarthphones)
τα
• διαχείριση
δραστηριοτήτων
αξιολογηθεί
ομάδα ειδικών
διαθέσιμεςκαιεφαρμογές
και
tablets,
μπορεί
να
είναι
ιδιαίτερα
χρήσιμα
στους
ανθρώπους
που
φροντίζουν,
καθώς
• πληροφόρηση
ιστοσελίδες κατάλληλες για ανθρώπους που φροντίζουν και
χρησιμοποιούνται ευρέως και είναι ευκολότερα στη
χρήση από
ένα σταθερό
Ηλεκτρονικό
• εκπαίδευση
έχει αναπτυχθεί
πρόγραμμα
εκπαίδευσης
για να βελτιωθούν οι
Υπολογιστή.
Επιτρέπουν
την
πρόσβαση
σε
ένα
μεγάλο
εύρος
εφαρμογών
για
κινητά
τηλέφωνα
και
• υπενθυμίσεις
δεξιότητες των φροντιστών στη χρήση εφαρμογών.
ιστοσελίδες,επικοινωνία
οι οποίες μπορεί
φανούν
χρήσιμες στους φροντιστές, καλύπτοντας κάποιες από τις
• απομακρυσμένη
με άλλανα
μέλη
της οικογένειας
ανάγκες
τους
όπως:
και επαγγελματίες υγείας
Έως τέλος Ιουνίου 2018, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη
δωρεάν σε Google και Apple Store.
Οι φροντιστές
θα μπορούσαν
να επωφεληθούν από τη χρήση
• διαχείριση
της φροντίδας,
των διαθέσιμων
εφαρμογών,
αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε
• διαχείριση
δραστηριοτήτων,
γνωρίζουν
να τις αναζητήσουν, πώς να τις εγκαταστήσουν με την ερευνητική ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
• πού
πληροφόρηση,
και πόσο• μπορούν
να τους βοηθήσουν πραγματικά.
Κύπρου και ειδικότερα με τους Αρετή Ευθυμίου (arefthymiεκπαίδευση,
Η αυξημένη
προσφορά
κινητών
τηλεφώνων
και
tablets
ou@yahoo.com) και Δρ Θεολογία Τσίτση (Theologia.tsitsi@cut.
• υπευνθυμίσεις,
δημιουργεί
την
ανάγκη
για
την
εκπαίδευση
των
φροντιστών,
ac.cy) ή να επισκεφθείτε
τη σελίδα
του προγράμματος www.
• απομακρυσμένη επικοινωνία με άλλα μέλη της οικογένειας
και επαγγελματίες
υγείας.
ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες appsforcarers.eu
για ναΟιανακαλύπτουν,
κατανοούν,να
ναεπωφεληθούν
αξιολογούν καιαπό
να την χρήση των διαθέσιμων εφαρμογών, αλλά
Αρετή
φροντιστές θαναμπορούσαν
σε Ευθυμίου
χρησιμοποιούν
αυτές
τις
εφαρμογές
και
τις
ιστοσελίδες.
Ψυχολόγος,
πολλές περιπτώσεις δε γνωρίζουν που να τις αναζητήσουν, πως να τις εγκαταστήσουν και πόσο PhD(c)
Ερευνητική συνεργάτης
Στόχος
του προγράμματος
Apps4Carers
«Εφαρμογές για
πραγματικά
μπορούν να
τους βοηθήσουν.
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φροντιστές» είναι να βοηθήσει τους φροντιστές να ξεπεράσουν

Υπηρεσίες υποστήριξης των οικογενειακών
φροντιστών μέσω νέας τεχνολογίας

Η αυξημένη προσφορά κινητών τηλεφώνων και tablets δημιουργεί την ανάγκη για την εκπαίδευση
των φροντιστών ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να βρίσκουν, να
κατανοούν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες.
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Φωτό: lifo.gr

Ανακαλύποντας πάλι
τη γειτονιά μου
(τελευταίο μέρος)

Λίγο ακόμη θα
περπατήσω να τελειώσω
αυτό το οδοιπορικό, μέσα
από το οποίο, όπως λέει και ο
Σεφέρης «σιγά-σιγά» θα συνηθίσεις
και θά’ρθουν κοντά σου το περιβόλι κι
πλαγιές σου”. Είμαι, λοιπόν, στη Σπύρου
Μερκούρη, πολυσύχναστος δρόμος με πολλά
μαγαζιά που παλιά δεν υπήρχαν. Ως γνωστόν ο
Σ. Μερκούρης ήταν γιατρός και τέσσερις φορές
δήμαρχος Αθηναίων. Στον αριθμό 27 υπάρχει το σπίτι
του ποιητή Κ. Βάρναλη, διαβάζω στο internet ότι ο Κώστας
Βάρναλης γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 1884 στον Πύργο
της Ανατολικής Ρωμυλίας ,το σημερινό Μπουργκάς της Βουλγαρίας και
πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου του 1974.
Συνεχίζω να περπατώ στη Σπύρου Μερκούρη κι εκεί που συναντιέται ο δρόμος
με την πλατεία Παγκρατίου ο τόπος πρασινίζει. Ευτυχία για μένα που υπάρχει ακόμη
το Άλσος, μια όαση δίπλα στις κακόγουστες πολυκατοικίες. Έζησα και προσωπικά, αλλά
και μέσα από αφηγήσεις, ορισμένες από τις μεταμορφώσεις του Άλσους Παγκρατίου, τις
πολλές και διαφορετικές εποχές και περιόδους του (η θεία μου που με φιλοξενούσε τα πρώτα
μου χρόνια στην Αθήνα ήταν κάτοικος του Δήμου Αθηναίων). Ας πιάσουμε όμως την ιστορία του
Άλσους από την αρχή, δηλαδή το 1908. Τότε φυτεύτηκαν με τη φροντίδα της πριγκίπισσας Σοφίας τα
πρώτα πεύκα. Από τον Απρίλιο του 1939 η «ατραξιόν» του Άλσους ήταν ο ζωολογικός του κήπος. Στα πρώτα
χρόνια της μετεμφυλιακής περιόδου λειτούργησε το θέατρο «Άλσος».
Κυρίως όμως το κηποθέατρο συνδέθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 με το «Ελεύθερο Θέατρο», το οποίο
άλλαξε την επιθεώρηση στην Ελλάδα αλλά και τη ζωή του Άλσους και της συνοικίας.
Το 1981, άλλαξε η διαμόρφωση του χώρου με την κατασκευή της παιδικής χαράς και του γηπέδου μπάσκετ κι έτσι το Άλσος
Παγκρατίου απέκτησε τη σημερινή του μορφή. Ακόμα και σήμερα αποτελεί έναν από τους ελάχιστους ζωτικούς χώρους πρασίνου
που έχουν απομείνει στην Αθήνα, ευρισκόμενο πάντα μεταξύ των οδών Ευτυχίδου, Σπύρου Μερκούρη και Ξενοκλέους.
Ανηφορίζω τώρα προς τον ναό του Προφήτη Ηλία κι εδώ τελειώνει το οδοιπορικό μου, γιατί ήδη έφτασα στην κάθετη προς την Υμηττού
Μ. Μουσούρου απ’ όπου ξεκίνησα. Απόλαυσα ό,τι υπήρχε στους δρόμους αυτούς και στις πλατείες, παρατήρησα τις αλλαγές σε σχέση με το
παρελθόν, μια ψυχική ευφορία με πλημμυρίζει και τραγουδώ ”εκεί ψηλά στον Υμηττό υπάρχει κάποιο μυστικό.......
Από τα μέλη της ομάδας πρόληψης του Κέντρου Ημέρας Παγκρατίου
Γουβαλάρη Σοφία, Καζατζίδου Ερμοφίλη, Μπουτοπούλου Σμαράγδα,
Πρωίου Μαρία, Σάμψων Νίκη, Σκλάβου Παναγιώτα, Χάρρις Άντζελα
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Κοινότητες Φιλικές προς την
Άνοια: Ξεκίνησε η εκπαίδευση των
επαγγελματιών
ΟΤΑ των
Κοινότητες Φιλικές
προς την Άνοια: υγείας
ξεκίνησε ητων
εκπαίδευση
επαγγελματιών υγείας των ΟΤΑ

πρόγραμμα «Κοινότητες
φιλικές
Άνοια – Οι παρακάτω
θα παρέχονται στο πλαίσιο των δομών
πρόγραμμαΤο
« Κοινότητες
φιλικές προς
την προς
άνοιατην– Δημιουργία
δικτύουυπηρεσίες
συμβουλευτικών
Δημιουργία Δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Δημοτικά Ιατρεία)
θμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας» είναι ένα καινοτόμο μοντέλο παροχής
στους Δήμους της Ελλάδας» είναι ένα καινοτόμο μοντέλο από τους εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας των δομών
ρεσιών για παροχής
την άνοια,
που υλοποιεί η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών σε συνεργασία με το
υπηρεσιών για την άνοια, που υλοποιεί η Εταιρεία αυτών κατά τη δεύτερη φάση υλοποίησης του προγράμματος:
ικό Διαδημοτικό
Δίκτυο
Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ)
με χρονικό ορίζοντα δύο ετών. Το
Alzheimer
ΑθηνώνΥγειών
σε συνεργασία
με το
Εθνικό Διαδημοτικό
γραμμα υλοποιείται
με
την
υποστήριξη
της
Ελληνικής
Εταιρείας
Νόσου Alzheimer
καιτης άνοιας και της νόσου
Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) με χρονικό ορίζοντα
1. Ευαισθητοποίηση
και πρόληψη
γενών Διαταραχών
CMT Προοπτικής.
δύο ετών.και
Το της
πρόγραμμα
υλοποιείται με την υποστήριξη Αλστχάιμερ για το ευρύ κοινό
της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών
Διαταραχών και της CMT Προοπτικής.

2. Συμβουλευτική και Εκπαίδευση των φροντιστών, για την
ελάφρυνση του φορτίου των οικογενειών
έργο αφορά στη δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την
Άνοια στους Δήμους της
3. Ιατρείο Μνήμης
άδας, ώστεΤονα
υποστηρίζονται
και
να
εξυπηρετούνται
άτομα
με
προβλήματα μνήμης και
έργο αφορά στη δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για 4. Μη φαρμακευτικές θεραπείες για άτομα με άνοια (νοητική
οια καθώς και
φροντιστές
τους.
Το έργο
υλοποιείται
σε περιοχές
με έλλειψη
υπηρεσιών
την οι
άνοια
στους Δήμους
της Ελλάδας,
ώστε
να υποστηρίζονται
ενδυνάμωση,
εργοθεραπεία,
γυμναστική κ.ά)
δομών για και
ταναάτομα
με
Άνοια
και
τις
οικογένειές
τους,
σε
συνεργασία
με
τους
Δήμους-οργανώσεις, επιχειρήσεις
εξυπηρετούνται άτομα με προβλήματα μνήμης και άνοια 5. Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες,
η του ΕΔΔΥΠΠΥ.
Στο πλαίσιο
τηςυλοποιείται
λειτουργίας
των Συμβουλευτικών
καθώς και οι φροντιστές
τους. Το έργο
σε περιοχές
κλπ. στην κοινότητα Σταθμών,
στηρίζεται μεη έλλειψη
δικτύωση
και
η
διασύνδεση,
τόσο
οριζόντια
υπηρεσιών και δομών για τα άτομα με άνοια και -μέσα στις δομές τοπικής
οδιοίκησης-τις οικογένειές
όσο καιτους,
μεσε συνεργασία
εξειδικευμένες
υπηρεσίες
ψυχικής
υγείας,Κοινοτήτων Φιλικών προς
με τους Δήμουςμέλη τουυγείας
Κύριοςκαι
σκοπός
είναι η δημιουργία
Στο πλαίσιο
της λειτουργίας των Συμβουλευτικών την Άνοια στην Ελλάδα.
σφαλίζονταςΕΔΔΥΠΠΥ.
το συνεχές
της φροντίδας.
Σταθμών, υποστηρίζεται η δικτύωση και η διασύνδεση, τόσο
οριζόντια-μέσα στις δομές τοπικής αυτοδιοίκησης- όσο και Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην
πρώτη φάσημε του
προγράμματος
ξεκίνησε
στις
24/4/2018
σύγχρονη και ασύγχρονη
εξειδικευμένες
υπηρεσίες
υγείας και
ψυχικής
υγείας, μειστοσελίδα:
αίδευση, e-learning
μέσω
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας,
που
περιλαμβάνει
τις απαραίτητες
διασφαλίζοντας το συνεχές της φροντίδας.
http://dementia-community.gr/

σεις για μια ολοκληρωμένη επιμόρφωση σχετικά με την Άνοια.

Η πρώτη φάση του προγράμματος ξεκίνησε στις 24/4/2018 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση
με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, e-learning συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα:
διδακτικό πρόγραμμα,
διαρθρώνεται σε 8 διδακτικές ενότητες και περιλαμβάνει:
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που περιλαμβάνει τις http://www.eddyppy.gr/dimioyrgia-symvoyleyαπαραίτητες γνώσεις για ολοκληρωμένη επιμόρφωση tikon-stathmon-gia-tin-anoia-stin-koinotita
σχετικά με
την άνοια. μέσω της πλατφόρμας Blackboard Collaborate
ώρες σύγχρονης
εκπαίδευσης
ώρες ασύγχρονής εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας MoodleΥπεύθυνος Εκπαίδευσης: Μιχάλης Λάβδας, Ψυχολόγος,
Το διδακτικό
πρόγραμμα, διαρθρώνεται σε 8 διδακτικές Εταιρεία Alzheimer Αθηνών (miclavdas@gmail.com)
εξειδικευμένους
εκπαιδευτές
ενότητες:
Υπεύθυνη προγράμματος εκ μέρους του ΕΔΔΥΠΠΥ:
ν πρώτη φάση
επαγγελματίες
από 55 Μαρία
Δήμους
σε Ψυχολόγος
όλη την Ελλάδα.
• 12εκπαιδεύονται
ώρες σύγχρονης133
εκπαίδευσης
μέσω τηςυγείας
πλατφόρμας
Αϊδίνη,
(maidini@eddyppy.gr)
Blackboard Collaborate
• 12 ώρες ασύγχρονης
εκπαίδευσης
της πλατφόρμας
παρακάτω υπηρεσίες
θα παρέχονται
στο μέσω
πλαίσιο
των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης
Moodle
ΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Δημοτικά Ιατρεία) από τους εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας των
• 16 εξειδικευμένους εκπαιδευτές
ών αυτών κατά τη δεύτερη φάση υλοποίησης του προγράμματος:
Στην πρώτη φάση εκπαιδεύονται 133 επαγγελματίες υγείας
από 55 Δήμους σε όλη την Ελλάδα

υαισθητοποίηση και πρόληψη της Άνοιας και της νόσου Alzheimer για το ευρύ κοινό
μβουλευτική και Εκπαίδευση των φροντιστών, για την ελάφρυνση του φορτίου των
κογενειών
Άμεση εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ
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H νευροψυχολογική αξιολόγηση
Τι είναι η νευροψυχολογική αξιολόγηση;
Η νευροψυχολογική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία εξέτασης με
σκοπό την εκτίμηση της γνωστικής λειτουργικότητας του ατόμου (Harvey, 2012). Κατά την εξέταση, αξιολογούνται διάφοροι γνωστικοί τομείς,
όπως η μνήμη, η οπτικοχωρική αντίληψη, η εστίαση και η διατήρηση της
προσοχής, η κατανόηση και η παραγωγή του λόγου, η ικανότητα λήψης
αποφάσεων. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης είναι εφικτός ο ακριβής
προσδιορισμός των δυνατών σημείων αλλά και των ελλειμμάτων στους
γνωστικούς τομείς που αξιολογήθηκαν.
Η νευροψυχολογική αξιολόγηση διενεργείται από ψυχολόγο, συνήθως
ειδικευμένο στο πεδίο της νευροψυχολογίας, και περιλαμβάνει τη
χορήγηση νευροψυχολογικών δοκιμασιών (Vanderploeg, 2011). Αυτές
οι δοκιμασίες έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση συγκεκριμένων
γνωστικών λειτουργιών και μπορεί να αφορούν, για παράδειγμα,
στην απομνημόνευση μιας λίστας αντικειμένων, την εκτέλεση απλών
μαθηματικών υπολογισμών, την κατονομασία εικόνων, την αντιγραφή
σύνθετων σχεδίων κ.ά. Στο πλαίσιο μίας αξιολόγησης, συνήθως,
χορηγούνται πέντε έως δέκα δοκιμασίες, προκειμένου να εξετασθούν
διάφοροι γνωστικοί τομείς. Οι επιδόσεις του εξεταζόμενου στις
δοκιμασίες συγκρίνονται με τις επιδόσεις ανθρώπων παρόμοιας ηλικίας
και μορφωτικού επιπέδου που δεν πάσχουν από κάποια νευρογνωστική
πάθηση. Από αυτή τη σύγκριση, οι επιδόσεις του εξεταζόμενου
χαρακτηρίζονται ως φυσιολογικές ή χαμηλές (Vanderploeg, 2011). Ο
ψυχολόγος συνεκτιμά συγκεντρωτικά την επίδοση του εξεταζόμενου
στις χορηγηθείσες δοκιμασίες για τον προσδιορισμό της γνωστικής
λειτουργικότητάς του.
Εκτός της γνωστικής λειτουργικότητας, η νευροψυχολογική αξιολόγηση
επιτρέπει την εκτίμηση της λειτουργικής και δομικής κατάστασης
του εγκεφάλου (Harvey, 2012). Αυτή η δυνατότητα οφείλεται στη
στενή σχέση μεταξύ των γνωστικών λειτουργιών και του εγκεφάλου:
οι γνωστικές λειτουργίες είναι αποτέλεσμα της δραστηριότητας
συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου (Pinel, 2011). Συνεπώς,
η εμφάνιση γνωστικών ελλειμμάτων συνήθως προκαλείται από
δυσλειτουργία κάποιων εγκεφαλικών περιοχών. Προσδιορίζοντας
τις γνωστικές αδυναμίες ενός ατόμου μέσω της νευροψυχολογικής
αξιολόγησης, ένας νευροψυχολόγος μπορεί να εκτιμήσει τις υπάρχουσες
εγκεφαλικές δυσλειτουργίες. Λόγω των παραπάνω δυνατοτήτων της,
η νευροψυχολογική αξιολόγηση εφαρμόζεται σε άτομα με διάφορες
νευρολογικές παθήσεις, όπως κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, επιληψία,
αγγειακό εγκεφαλικό, σκλήρυνση κατά πλάκας, άνοια κ.ά.
Οι εφαρμογές της νευροψυχολογικής αξιολόγησης στην άνοια
Ο όρος άνοια περιλαμβάνει σύνολο παθήσεων οι οποίες έχουν ένα
κοινό χαρακτηριστικό: την παρουσίαση γνωστικής εξασθένησης ως
αποτέλεσμα εγκεφαλικής δυσλειτουργίας (American Psychiatric Association, 2013). Η νευροψυχολογική αξιολόγηση έχει πολλαπλές
εφαρμογές στην άνοια:
• Έχει καίριο ρόλο στη διάγνωση της άνοιας. Η διάγνωση άνοιας
προϋποθέτει την τεκμηριωμένη διαπίστωση γνωστικής έκπτωσης
(American Psychiatric Association, 2013). Η νευροψυχολογική
αξιολόγηση αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες μεθόδους εντοπισμού
γνωστικών ελλειμμάτων.

• Είναι ικανή να εντοπίσει την παρουσία άνοιας νωρίτερα από άλλους
τύπους εξετάσεων. Στα αρχικά στάδια της άνοιας, η έκταση των
εγκεφαλικών αλλοιώσεων είναι συνήθως περιορισμένη. Λόγω αυτού, οι
αλλοιώσεις συχνά δεν μπορούν να εντοπισθούν αξιόπιστα με εξετάσεις
νευροαπεικόνισης, όπως η μαγνητική τομογραφία. Αντίθετα, η γνωστική
εξασθένηση που προκαλείται από τις εγκεφαλικές αλλοιώσεις,
συνήθως μπορεί να εντοπισθεί από μια ενδελεχή νευροψυχολογική
αξιολόγηση από τα πρώτα κιόλας στάδια της νόσου (Salmon & Bondi,
2009).
• Συμβάλλει σημαντικά στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ διαφορετικών
τύπων άνοιας, καθώς κι άλλων παθήσεων που επιφέρουν γνωστική
έκπτωση, όπως η ήπια γνωστική εξασθένηση και η κατάθλιψη.
Κάθε μία από αυτές τις παθήσεις προκαλεί συγκεκριμένο προφίλ
γνωστικής εξασθένησης, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς
το είδος γνωστικών λειτουργιών που έχουν επηρεαστεί και το βαθμό
της εξασθένησής τους (Janvin et al., 2006). Η νευροψυχολογική
αξιολόγηση μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια το συγκεκριμένο
γνωστικό προφίλ εξασθένησης ενός ασθενούς και να το διαφοροποιήσει
από εκείνα άλλων παθήσεων.
• Μπορεί να προσδιορίσει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ένα άτομο με
άνοια. Στους περισσότερους τύπους άνοιας ο νευροεκφυλισμός είναι
προοδευτικός, με αποτέλεσμα η γνωστική εξασθένηση να χειροτερεύει
με το πέρασμα του χρόνου. Αξιολογώντας την παρούσα γνωστική
λειτουργικότητα, μπορεί να προσδιορισθεί αξιόπιστα το στάδιο της
άνοιας.
• Μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία αποτελεσματικότερων
προγραμμάτων γνωστικής αποκατάστασης για τα άτομα με άνοια. Τα
ευρήματα της εξέτασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό
εξατομικευμένων προγράμματων νοητικής ενδυνάμωσης. Ένα τέτοιο
πρόγραμμα σχεδιάζεται, λαμβάνοντας υπόψιν τις λειτουργικές
αδυναμίες του συγκεκριμένου ατόμου και εστιάζει στη βελτίωση των
συγκεκριμένων γνωστικών τομέων που παρουσιάζουν έλλειμμα. Τα
προγράμματα γνωστικής αποκατάστασης μεγιστοποιούν το θεραπευτικό
αποτέλεσμα και μπορούν να εφαρμοστούν σε ατομικό ή ομαδικό
επίπεδο κυρίως στα Κέντρα Ημέρας.
Δικαιάκος Ιωάννης
Πτυχιούχος Ψυχολογίας,
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Κλινικής Νευροψυχολογίας
Εθελοντής στο Κέντρο Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου
Αναφορές
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Edition, DSM-5).
Washington, DC: American Psychiatric Association.
Harvey, P. D. (2012). Clinical applications of neuropsychological assessment.
Dialogues in clinical neuroscience, 14(1), 91-99.
Janvin, C. C., Larsen, J. P., Salmon, D. P., Galasko, D., Hugdahl, K., & Aarsland, D. (2006). Cognitive profiles of individual
patients with Parkinson’s disease and dementia: comparison with dementia with lewy bodies and Alzheimer’s disease.
Movement Disorders, 21(3), 337-342.
Pinel J. P. J. (2011). Biopsychology (8th Edition). United Kingdom: Pearson Education Limited.
Salmon, D. P., & Bondi, M. W. (2009).
Neuropsychological assessment of dementia. Annual review of psychology, 60, 257-282.
Vanderploeg, R. D. (2014). Interview and Testing: The Data Collection Phase of Neuropsychological Evaluations. In R. D.
Vanderploeg (Ed.), Clinician’s guide to neuropsychological assessment (pp. 3-38). New York: Routledge.

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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ

Δραστηριότητες του
Κέντρου Ημέρας για άτομα
με άνοια στην Πανόρμου
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Η άνοια είναι ένα σύνδρομο που επιδρά στο σώμα, στο πνεύμα,
στην ψυχή και στην οικογένεια του κάθε ατόμου με τρόπο τελείως
διαφορετικό, κάνοντας απαραίτητη την παροχή προσωποκεντρικής
και εξατομικευμένης θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια αυτός είναι
και ο στόχος των επαγγελματιών υγείας των Κέντρων Ημέρας της
Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Αν και ο αριθμός των ατόμων που
λαμβάνουν υπηρεσίες από τα Κέντρα μας έχει αυξηθεί σημαντικά,
προσπαθούμε συνεχώς να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του
κάθε ατόμου. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, όλα τα Κέντρα Ημέρας
της Εταιρείας μας εφαρμόζουν προγράμματα ολοκληρωμένης
διαχείρισης της νόσου, τα οποία απευθύνονται σε άτομα με άνοια
αλλά και στις οικογένειές τους. Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα
που πραγματοποιούνται στο Κέντρο Ημέρας Πανόρμου για άτομα
με άνοια είναι τα ακόλουθα:
1. Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για άτομα με Άνοια και Ήπια
Νοητική Διαταραχή
Τα άτομα με άνοια αντιμετωπίζουν έκπτωση των νοητικών τους
λειτουργιών (της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, της κρίσης,
του προσανατολισμού κά.) και αυτή η έκπτωση επιδεινώνεται με
την πάροδο του χρόνου. Αυτό λοιπόν που είναι πιο σημαντικό για
εμάς είναι να διατηρήσουμε σταθερό το επίπεδο λειτουργικότητας
αυτών των ατόμων και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής τους.
Στα ομαδικά προγράμματα του Κέντρου Ημέρας περιλαμβάνονται
η εργοθεραπεία, η φυσιοθεραπεία, οι θεραπείες τέχνης και
πρόκλησης ευχάριστων αναμνήσεων. Στόχος των δραστηριοτήτων
αυτών είναι η κινητοποίηση των ατόμων με άνοια και η διατήρηση
των δεξιοτήτων και των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων.
Παράλληλα για τα άτομα με ήπιες δυσκολίες μνήμης
πραγματοποιούνται ομάδες ενδυνάμωσης των νοητικών
λειτουργιών (της μνήμης, της προσοχής, των επιτελικών
ικανοτήτων κλπ) με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της νοητικής
λειτουργίας των συμμετεχόντων.

2. Ατομικά και ομαδικά προγράμματα χοροκινητικής θεραπευτικής
παρέμβασης για άτομα με προβλήματα μνήμης
Η χοροκινητική θεραπευτική παρέμβαση δίνει στα άτομα με
προβλήματα μνήμης την ευκαιρία έκφρασης μέσω της μη
λεκτικής επικοινωνίας. Χρησιμοποιεί ως βασικό θεραπευτικό
μέσο την εκφραστική κίνηση του σώματος και στόχος της είναι
ο θεραπευτής να προσεγγίσει τον άνθρωπο με άνοια, ολιστικά,
δουλεύοντας με τον ίδιο και όχι με την ασθένεια, διευκολύνοντας
και στηρίζοντάς τον, ενθαρρύνοντας την παρουσία του. Πρόκειται
για ευέλικτη θεραπευτική μέθοδο που προσαρμόζεται στις
ανάγκες και τις ικανότητες του ατόμου και βασίζεται στην ιδέα ότι
το συναίσθημα και η κίνηση αλληλοεξαρτώνται. Αλλάζοντας τη
σωματική μας κατάσταση ή διαμορφώντάς την, εμπλουτίζοντας το
κινητικό μας λεξιλόγιο, μπορούμε να επιφέρουμε αλλαγή και στο
συναισθηματικό μας κόσμο και αντίστροφα.
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3. Εικαστική ψυχοθεραπεία
Η Εικαστική Θεραπεία προσφέρει έναν άλλο τρόπο έκφρασης,
ιδίως για τα άτομα που, λόγω των διαταραχών μνήμης και λόγου,
έχουν χάσει την ικανότητα της λεκτικής επικοινωνίας. Είναι
μια μορφή ψυχοθεραπείας η οποία αξιοποιεί την καλλιτεχνική
δημιουργία του ατόμου (σχέδια, ζωγραφική, κατασκευές, κολάζ,
φωτογραφία κ.λπ.) και χρησιμοποιεί τα εικαστικά υλικά (χαρτιά,
χαρτόνια, μπογιές, μολύβια κ.α.). Αυτή η μορφή θεραπείας
δίνει στο άτομο τη δυνατότητα να επεξεργαστεί σκέψεις και
συναισθήματα που μπορεί να τον δυσκολεύουν και να επηρεάζουν
την καθημερινή λειτουργία του. Στοχεύει στη βελτίωση της
νοητικής και συναισθηματικής υγείας των συμμετεχόντων μέσω
της δημιουργικής έκφρασης και αφορά σε άτομα με προβλήματα
μνήμης, νοητικά υγιείς ηλικιωμένους, αλλά και στους
οικογενειακούς φροντιστές των ατόμων με άνοια.
4. Ατομικά και ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής και
ψυχοθεραπείας
Τα προγράμματα αυτά (είτε ατομικά είτε ομαδικά) στοχεύουν
στην ψυχολογική υποστήριξη, στη μείωση του άγχους, στη
συναισθηματική αποφόρτιση, στη διαχείριση των αρνητικών
συναισθημάτων και στην επεξεργασία του δύσκολου
φορτίου που επωμίζονται οι φροντιστές και βασίζονται στις
αρχές της Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας.
5. Συμβουλευτική ατόμων με Άνοια αρχικού σταδίου
Αν η αποκάλυψη της διάγνωσης της άνοιας είναι δύσκολο
και αρκετά απαιτητικό έργο για τους επαγγελματίες υγείας,
φανταστείτε πόσο δύσκολο μπορεί να γίνει για τα ίδια τα άτομα που
λαμβάνουν μία τέτοια διάγνωση, ιδίως όταν βρίσκονται στα αρχικά
στάδια και έχουν επίγνωση της κατάστασής τους. Οι έρευνες

δείχνουν ότι η κατάλληλη καθοδήγηση και συμβουλευτική
μπορεί να βοηθήσει αυτά τα άτομα να διαχειριστούν καλύτερα τα
αρνητικά συναισθήματα που συχνά συνεπάγεται η διάγνωση της
άνοιας. Προσπαθώντας να παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη
στα άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους, έχουμε αρχίσει και
εφαρμόζουμε ατομικά συμβουλευτικά προγράμματα σε άτομα με
άνοια αρχικού σταδίου. Η συμβουλευτική των ατόμων με άνοια
βασίζεται στις αρχές της Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας.
6. Άλλες δραστηριότητες
Από το πρόγραμμα μας δεν λείπουν οι εκδρομές, οι επισκέψεις
σε μουσεία, οι μικρές μας γιορτές και άλλες δραστηριότητες που
στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με άνοια.
Η άνοια είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο δεν θεραπεύεται
αλλά τα συμπτώματά της μπορούν να αντιμετωπιστούν. Η
μεγαλύτερη ικανοποίηση μας είναι να βλέπουμε τα άτομα με άνοια
και τις οικογένειές τους να έχουν καλή ποιότητα ζωής. Η βοήθειά
μας γίνεται ουσιαστική, όταν τα άτομα με άνοια και οι οικογένειές
τους καταφέρνουν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της
νόσου και να βρίσκουν τρόπους να αντιμετωπίζουν τις εκάστοτε
δυσκολίες. Οι υπηρεσίες των Κέντρων Ημέρας, δίνουν στα άτομα
με άνοια και τους φροντιστές τους την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν
την άνοια με περισσότερη δύναμη, πιο αποτελεσματικά και
έχοντας δίπλα τους επαγγελματίες υγείας που μπορούν να τους
συμπαρασταθούν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη
διάρκεια της πορείας της νόσου.
Εύα Ντανάση
Ψυχολόγος
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Η αξία της γυμναστικής σε
φροντιστές ατόμων με άνοια

Η επιβάρυνση από τη φροντίδα ατόμων με κάποια μορφή άνοιας
αυξάνεται με την εξέλιξη της νόσου. Αρκετές μελέτες έχουν
δείξει ότι οι φροντιστές αναφέρουν υψηλά επίπεδα στρες και
καταθλιπτική συμπτωματολογία. Φροντιστές που δηλώνουν
χρόνια επιβάρυνση είναι πιο πιθανό να έχουν κακή φυσική
κατάσταση και κακή γενική υγεία. Επιπλέον πολύ συχνά
παρουσιάζουν μυοσκελετικούς τραυματισμούς, αναπνευστικά και
καρδιοαγγειακά προβλήματα.
Με την αύξηση της ηλικίας, μειώνεται η συναπτική πλαστικότητα.
Σε κυτταρικό επίπεδο, παρατηρείται αλλαγή των δενδριτικών
διακλαδώσεων, συνοδευόμενη από τροποποίηση των συναπτικών
δομών. Στους νευρώνες παρουσιάζεται μείωση της μεταβολικής
δραστηριότητας, μειώνεται το μέγεθός τους και η αιματική ροή.
Επιπλέον, όχι μόνο η αύξηση της ηλικίας αλλά και η έλλειψη
σωματικής άσκησης οδηγεί σε ανατομικές και λειτουργικές
διαφοροποιήσεις στο σύνολο του οργανισμού.
Ιδιαίτερα στο καρδιοαγγειακό σύστημα η μειωμένη φυσική
δραστηριότητα αποτελεί παράγοντα αυξημένου κινδύνου για
την εμφάνιση καρδιοπαθειών και κυρίως στεφανιαίας νόσου.
Τα άτομα που δεν γυμνάζονται εμφανίζουν απώλεια αεροβικής
ικανότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της ικανότητας
εκτέλεσης σωματικού έργου, την αύξηση του σωματικού βάρους
και της λιπώδους μάζας. Στο αναπνευστικό σύστημα η πιο
σημαντική μεταβολή είναι η ελάττωση της ζωτικής και δυναμικής
χωρητικότητας των πνευμόνων, λόγω της ελάττωσης της
ελαστικότητας του τοιχώματος των κυψελίδων τους.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η συστηματική σωματική άσκηση δρα
θετικά στη νοητική, φυσική και ψυχική υγεία των φροντιστών.
Συγκεκριμένα, με τη σωματική άσκηση αυξάνεται η οξυγόνωση
του εγκεφάλου, συμβάλλοντας στην αύξηση του εγκεφαλικού
όγκου και στην ανάπτυξη νέων νευρώνων. Επίσης η φυσική
δραστηριότητα συντελλεί στην αυξημένη πυκνότητα μεταξύ
των νευρώνων καθώς και στη δημιουργία εναλλακτικών οδών
μετάδοσης των εγκεφαλικών σημάτων. Με τη γυμναστική
εκκρίνονται χημικές ουσίες που προάγουν την ανάπτυξη
νευρώνων, παρατηρείται θετική επίδραση στον ιππόκαμπο, τον
εγκεφαλικό φλοιό και στην παρεγκεφαλίδα, βοηθώντας στη

βελτίωση της μνήμης, της προσοχής και της ανοχής στο στρες. Οι
ενήλικες που γυμνάζονται έχουν μεγαλύτερη οστική και μυϊκή
μάζα, μικρότερο σωματικό βάρος και λίπος. Η αντοχή τους είναι
μεγαλύτερη, ελέγχουν την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα του
σακχάρου και έχουν καλύτερη διάθεση, λόγω της έκκρισης
σεροτονίνης και ενδορφινών. Η λειτουργικότητα και το εύρος της
κίνησης των αρθρώσεών τους είναι καλύτερες, προσφέροντάς
τους αυτονομία, ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση.
Τα προγράμματα σωματικής άσκησης περιλαμβάνουν ασκήσεις
που ενεργοποιούν τον αερόβιο και αναερόβιο μηχανισμό
μεταφοράς ενέργειας. Οι αερόβιες ασκήσεις (περπάτημα,
ποδήλατο, τρέξιμο) αποσκοπούν στη βελτίωση της αντοχής
και οι αναερόβιες στην αύξηση της μυϊκής δύναμης των
μεγάλων μυϊκών ομάδων. Στις αναερόβιες ασκήσεις μπορούν
να χρησιμοποιηθούν βαράκια, λάστιχα, μπάλες (μικρές ή
μεγάλες), ράβδοι γυμναστικής κτλ. Με τις κατάλληλες ασκήσεις,
βελτιώνεται ο νευρομυϊκός συντονισμός, η ισορροπία και η
ιδιοδεκτικότητα (η αντίληψη του πού και πώς κινείται το σώμα μας
στο χώρο), προλαμβάνοντας τις πτώσεις. Ιδιαίτερα οι ασκήσεις που
βελτιώνουν την ισορροπία πρέπει να εντάσσονται συστηματικά
στο πρόγραμμα άσκησης, ιδιαίτερα σε πιο προχωρημένες ηλικίες.
Δεν υπάρχει απαγορευτική ηλικία για τη σωματική άσκηση. Τα
ευεργετικά αποτελέσματα είναι χρήσιμα σε όλες τις ηλικίες. Η
συστηματική άσκηση ενισχύει το καρδιοαναπνευστικό και μυϊκό
σύστημα, την ψυχική υγεία, καταπολεμά πολλές ασθένειες όπως
διαβήτη, υπέρταση, οστεοπόρωση, διάφορες μορφές αρθρίτιδες
κτλ.
Στα Κέντρα Ημέρας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών,
προσφέρονται υπηρεσίες σωματικής άσκησης για φροντιστές με
στόχο τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας τους.
Ελένη Δημακοπούλου
PhD Φυσικής Αγωγής
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Προστασία Ηλικιωμένων ατόμων με
Διαταραχές μνήμης και Άνοιας- Εντοπισμός
και βοήθεια μέσω της Υπηρεσίας SILVER ALERT
Το Silver Alert είναι το Εθνικό συντονιστικό πρόγραμμα έγκαιρης
και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών για περιστατικά εξαφάνισης
ηλικιωμένων. Ενεργοποιήθηκε στη χώρα μας τον Απρίλιο του 2011
και η συγκεκριμένη μέθοδος αναζήτησης αποτελεί πλέον εθνικό
πρόγραμμα, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου σε άμεση συνεργασία με την Αστυνομία και το Λιμενικό.
Καθημερινά στην Εθνική Γραμμή άμεσης Βοήθειας 1065 λαμβάνουμε
κλήσεις από πολίτες που αφορούν σε εξαφανίσεις ηλικιωμένων.
Από αυτές τις κλήσεις, η συντριπτική πλειονότητα αφορά σε άτομα
που πάσχουν από διαταραχές μνήμης. Μια από τις συνήθεις αιτίες
εξαφανίσεων των ατόμων αυτών είναι οι τάσεις φυγής που εκδηλώνουν.
Οι συγγενείς δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την κατάσταση
συνεχώς, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι να φεύγουν από το σπίτι,
χωρίς να το αντιληφθούν οι φροντιστές τους. Άλλο αίτιο εξαφάνισης
αποτελούν οι δυσκολίες προσανατολισμού, γεγονός που σημαίνει ότι
ακόμη και όταν πηγαίνουν την καθιερωμένη τους βόλτα, είναι πιθανόν
να αποπροσανατολιστούν και να χαθούν. Οι περισσότερες κλήσεις που
δεχόμαστε, αφορούν ηλικιωμένους που απλώς έφυγαν από το σπίτι
τους και δεν ξαναγύρισαν. Είναι φυσικά και οι άλλες περιπτώσεις, όπου
μπορεί να τους χάσουν μέσα από τα μάτια τους, ενώ είναι μαζί κάπου
έξω. Μέσα σε μια στιγμή, που ο συνοδός γύρισε το βλέμμα του και μέσα
στην πολυκοσμία και στον συνωστισμό, ο ηλικιωμένος εξαφανίστηκε.
Η δήλωση εξαφάνισης του ηλικιωμένου στην υπηρεσία μας,
πραγματοποιείται από τους συγγενείς ως επί το πλείστον μέσα στις
πρώτες ώρες της εξαφάνισης. Οι συγγενείς καλούν με σκοπό να
ενημερωθούν για τη διαδικασία ενεργοποίησης του Κοινωνικού
Συναγερμού. Η Κοινωνική Υπηρεσία αναλαμβάνει τη λήψη Κοινωνικού
Ιστορικού που περιέχει τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά του
ηλικιωμένου και της οικογένειάς του. Η διαδικασία είναι άκρως
απλοποιημένη και με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να μην
χάνεται χρόνος για την ενεργοποίηση του Κοινωνικού Συναγερμού από
τη στιγμή της εξαφάνισης.
Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αναζήτησης,
καταλυτικό ρόλο στις έρευνες έχουν οι εθελοντές αναζήτησης που
διαθέτει η υπηρεσία μας, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων
και των Δήμων, η Αστυνομία, ενώ η συνδρομή των πολιτών στην
προσπάθεια αναζήτησης είναι σημαντική.
Ευτυχώς, η πλειονότητα των εξαφανίσεων ατόμων με διαταραχές
μνήμης έχει αίσιο τέλος και οι ηλικιωμένοι στο τέλος εντοπίζονται
και παραλαμβάνονται από τους οικείους τους. Να σημειωθεί, βέβαια,
ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες οι συγγενείς καλούν
και αναφέρουν ότι κάποιο δικό τους άτομο που πάσχει από άνοια
εξαφανίστηκε, ωστόσο αναφέρουν ότι δεν παρακολουθείται από
κάποιον νευρολόγο και δεν λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Όταν
διαπιστώνεται ότι κάποιο άτομο παρουσιάζει διαταραχές μνήμης,
είναι απαραίτητο να παρακολουθείται από γιατρό και να παίρνει την
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.
Οι ηλικιωμένοι που έχουν διάγνωση άνοιας είναι αυτοί που φεύγουν
από τα σπίτια τους και δεν επιστρέφουν και αποτελούν κατηγορία
«ειδικού χειρισμού», τονίζουν οι επιστήμονες. Οι συγγενείς δεν

μπορούν να γνωρίζουν πότε ο ασθενής θα παρουσιάσει απώλεια
προσανατολισμού και θα χαθεί. Επομένως, πρέπει να παρακολουθούν
συνεχώς τις κινήσεις του. Η περιπλάνηση είναι από τα βασικά
συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ, που παρουσιάζεται τόσο στα αρχικά
όσο και στα προχωρημένα στάδια της νόσου, γι’ αυτό και οι συγγενείς
πρέπει να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα. 0ι πόρτες του σπιτιού να
είναι κλειδωμένες, ειδικά τις νυχτερινές ώρες και αν είναι δυνατόν, το
άτομο με άνοια πρέπει να έχει πάντα μαζί του κάποιο έγγραφο που να
πιστοποιεί την ταυτότητά του. Υπάρχουν πλέον ειδικά GPS, τα οποία οι
πάσχοντες τα έχουν πάνω τους, οπότε ακόμη κι αν χαθούν μπορούν να
εντοπιστούν με μεγάλη ακρίβεια.
Να σημειωθεί, πως η υπηρεσία μας, στηρίζει απόλυτα τους συγγενείς
των ατόμων που έχουν εξαφανιστεί, ακόμη και μετά το πέρας του
περιστατικού, παρέχοντας συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη,
όποτε και αν χρειαστούν.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι οι κοινωνικές δομές και
οι διωκτικές αρχές, δεν ασχολούνται μόνο με την αναζήτηση
εξαφανισμένων ηλικιωμένων. Το τελευταίο διάστημα, σε πανελλαδικό
επίπεδο, έχουν απασχολήσει περιστατικά εντοπισμού ηλικιωμένων που
περιπλανώνται στους δρόμους και τα στοιχεία των οποίων είναι άγνωστα,
καθώς οι ίδιοι δεν τα θυμούνται λόγω των προβλημάτων μνήμης που
αντιμετωπίζουν. Κατά τον εντοπισμό αυτών των ηλικιωμένων από
πολίτες ή υπηρεσίες, υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας τους στην
πλησιέστερη προς την περιοχή που εντοπίστηκε Μονάδα Φροντίδας που
συνεργάζεται ο φορέας Γραμμή Ζωής. Έτσι ο ηλικιωμένος παραμένει σε
προστατευμένο περιβάλλον, μέχρι να βρεθεί η οικογένειά του, μέσω
του μηχανισμού αναζήτησης. Κατά τη διαδικασία αναζήτησης υπάρχει
άμεση συνεργασία με την Αστυνομία και τα Νοσοκομεία.
Κυρίως απειλούνται και βρίσκονται σε κίνδυνο να χαθούν ηλικιωμένοι
που ζουν μόνοι τους σε χωριά και σε μικρούς οικισμούς. Οι περισσότερες
πάντως εξαφανίσεις ηλικιωμένων που έχουν αίσιο τέλος γίνονται
στις μεγάλες αστικές πόλεις και κυρίως στην Αττική. Όσα περιστατικά
εξαφανίσεων δηλώνονται από χωριά, απασχολούν την υπηρεσία μας
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δυστυχώς δεν έχουν αίσιο τέλος. Αυτό
συμβαίνει γιατί οι περιοχές είναι δύσβατες, οι ηλικιωμένοι ασχολούνται
με αγροτικές εργασίες και οι συγγενείς καθυστερούν να δηλώσουν την
εξαφάνιση. Σημαντικό ρόλο στην εύρεση των ηλικιωμένων παίζουν και
οι μαρτυρίες που δεχόμαστε από πολίτες που έχουν δει τον Κοινωνικό
Συναγερμό και πιθανολογούν ότι είδαν κάπου έξω το ηλικιωμένο άτομο
που έχει χαθεί.
Τα ηλικιωμένα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μνήμης και όχι
μόνο, αξίζουν την αγάπη και τη βοήθεια όλων μας… Είναι κοινωνικό
χρέος όλων των φορέων και των πολιτών να συνεχίσουν να μεριμνούν
για τα γηρατειά των ανθρώπων αυτών!!
Η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης των ηλικιωμένων αποτελεί
αναφαίρετο δικαίωμα και εντάσσεται στις προτεραιότητες μιας
Ανθρωπιστικής Κοινωνίας.
Χριστοδουλοπούλου Δήμητρα
Κοινωνική Λειτουργός
Γραμμή Ζωής
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Παρακάτω υπάρχουν τετράγωνα. Θέλουμε παράλληλα να διαγράφετε
τα λευκά τετράγωνα, να κυκλώνετε τα μαύρα τετράγωνα και να
υπογραμμίζετε τα τετράγωνα με την λευκή κουκίδα στο εσωτερικό
τους.σειρές με διαφορετικά τετράγωνα. Θα θέλαμε, παράλληλα, να δαγράφετε τα λευκά τετράγωνα, να
Παρακάτω θα βρείτε
κυκλώνετε να μαύρα τετράγωνα και να υπογραμμίζετε τα τετραγωνα με τα λευκή κουκίδα στο εσωτερικό τους
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Σήμερα είναι τα χέρια μνήμη.
Η ψυχή δεν θυμάται, πονάει
απ’ την τόση ανάμνηση. Αλλά στα χέρια
μένει η ενθύμηση εκείνου που
κράτησαν.
Πέδρο Σαλίνας

Φωτογραφία: Μαρία-Ελένη Φραγκιαδάκη
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