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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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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Αγαπητά μέλη της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών,
με την ευκαιρία του Παγκόσμιου Μήνα Alzheimer σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό και μοιράζομαι μαζί σας αισιόδοξες
και ευχάριστες ειδήσεις!
Στο παγκόσμιο συνέδριο της Alzheimer Αssociation που έγινε τον Ιούλιο στο Σικάγο των Η.Π.Α μάθαμε ότι υπάρχουν
ενθαρρυντικά αποτελέσματα κλινικών μελετών και ότι μία ή περισσότερες ριζικές θεραπείες για τη νόσο Αλτσχάιμερ θα
είναι διαθέσιμες μέχρι το 2020. Οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι οι θεραπείες αυτές πρέπει να εφαρμόζονται στα πολύ
αρχικά, προσυμπτωματικά στάδια της νόσου πριν η εκφυλιστική διεργασία καταστρέψει τους εγκεφαλικούς νευρώνες.
Για το λόγο αυτό, τα συστήματα υγείας και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο πρέπει να προετοιμαστούν για
την πρώιμη και ακριβή διάγνωση των ανοϊκών συνδρόμων και οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν να προσέρχονται στους
ειδικούς γιατρούς αμέσως μόλις παρατηρήσουν και την ελάχιστη μνημονική δυσκολία!
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν γίνει σημαντικά βήματα σχετικά με την αντιμετώπιση της άνοιας. To Εθνικό
Παρατηρητήριο για την Άνοια και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Alzheimer με τις 38 οργανώσεις Alzheimer σε όλη την
Ελλάδα συνεχίζουν με επιτυχία τον αγώνα να γίνει η άνοια προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία στη χώρα μας.
Μέχρι τέλους του χρόνου, θα λειτουργήσουν 8 νέα Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος.
Επίσης 5 νέα Ιατρεία Μνήμης σε Γενικά Νοσοκομεία και 2 Μονάδες τελικού σταδίου για άτομα με άνοια υλοποιούνται
άμεσα μέσω των Περιφερειακών ΠΕΠ.
Με βάση διεθνή στοιχεία, ένας στους δύο ανθρώπους µε κάποια µορφή άνοιας δε νιώθει πλέον µέρος της κοινότητας
στην οποία ζει - πράγµα που δεν οφείλεται τόσο στα εµπόδια που βάζει η ασθένεια λόγω βιολογικών προβληµάτων,
αλλά στο συνδυασµό µε εµπόδια που βάζει η κοινωνία: µη προσβάσιµοι χώροι, έλλειψη ενηµέρωσης υπαλλήλων
ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα σχετικά µε τη νόσο και τη διαχείρισή της, απουσία κατάλληλων υποδοµών για τη
διευκόλυνση των συµπολιτών µας στην άσκηση των κοινωνικών τους δικαιωµάτων, κ.ο.κ.
Ο φετινός µήνας Αλτσχάιμερ έχει σύνθημα Κοινότητες Φιλικές προς την Άνοια, που αποτελούν βασικό στόχο της
Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και το θέμα στο οποίο αφιερώνει µια σειρά από πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις.
Κοινότητες Φιλικές προς την Άνοια είναι κοινότητες στις οποίες τα άτοµα µε άνοια έχουν καλή ποιότητα ζωής, ζουν
όσον το δυνατόν πιο ανεξάρτητα, αποτελούν ενεργά και χρήσιµα µέλη της κοινότητας, αντιµετωπίζονται από όλους µε
σεβασµό και κατανόηση και έχουν την απαραίτητη πρακτική υποστήριξη και έµπρακτη συµπαράσταση στις καθηµερινές
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Η διασφάλιση ότι συµπολίτες µας µε άνοια έχουν ασφαλή και εύκολη πρόσβαση
και σωστή αντιµετώπιση στη γειτονιά ή την περιοχή όπου ζουν, σε καταστήµατα εµπορικού χαρακτήρα, σε δηµόσιες
υπηρεσίες, σε µέσα µαζικής µεταφοράς και χώρους αναψυχής, τους επιτρέπει να συνεχίσουν να ασκούν τα δικαιώµατά
τους ως ενεργοί πολίτες για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
Για την επιτυχία του προγράμματος είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση και η συµµετοχή της κοινωνίας στο σύνολό της
αλλά και η συμμετοχή κάθε ενός από εµάς χωριστά σε αυτή την προσπάθεια που συµβάλλει παράλληλα στην επιτυχία
ενός πρωτοποριακού τόσο για τα Ελληνικά όσο και για τα διεθνή δεδοµένα προγράµµατος. Κοινότητα σηµαίνει αρµονική
συνύπαρξη, ευθύνη και κοινωνική αλληλεγγύη.
Για 200.000 Έλληνες με άνοια, η καθημερινότητα είναι μια πορεία στο άγνωστο.
Στις 23 Σεπτεµβρίου 2018 η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών ανοίγει δρόµο για κοινότητες φιλικές προς την άνοια.
Συγκέντρωση στο Σύνταγµα στις 6:30 µ.µ. για µια συµβολική πορεία προς το Ζάππειο.
Σας θέλουμε όλους μαζί μας!

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

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΦΙΛΟΙ
Ευφροσύνη Ανδριαναοπούλου, Ζαχαρίας Παρασκευόπουλος, Κων/νος Βαρβίας, Έρη Παπαδάκη, Τ. Γ. , Βασίλειος Γεωργακόπουλος,
Τζώρτζης Χάλαρης, Ευθύμιος Κολυβάς, Χριστίνα Στεφανίδου, Αθηνά Σούκα, Μαρία Γεωργακάκου

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Έρη Παπαδάκη εις μνήμην Ευριπίδη Παπαδάκη
Θεμιστοκλής Πλουμιδάκη, Ηolman Fenwick Willan International LLP, Βασίλειος Γεωργακόπουλος εις μνήμην Δημητρίου Παπαϊακώβου
Γεώργιος Δέτσαρης εις μνήμην Νικολάου Δέτσαρη
Tsavliris Hellas Maritime Corp SA εις μνήμην Βασιλείου Καλαποθαράκου
Σύλβια Ιωάννου, Άρτεμις Σκούταρη, Δώρα Μητσώνια, Δημήτρης Στεφάνου εις μνήμην Ελένης Αναγνωστοπούλου - Γιουρούκου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
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Νέα από το παγκόσμιο
συνέδριο της Alzheimer AssociationΣικάγο 2018
Ο επιπολασμός της άνοιας αυξάνεται ακόμα και στους υπερήλικες!
Χρησιμοποιώντας δεδομένα από 17 μελέτες εκατοχρονιτών
από 11 χώρες μελετήθηκαν 4121 συμμετέχοντες από μια ομάδα
ερευνητών στο Σύδνεϋ. Ο επιπολασμός της άνοιας αυξάνεται και
μετά την ηλικία των 95, φτάνοντας σε ποσοστό 75%. Γυναίκες και
χαμηλής εκπαίδευσης συμμετέχοντες φαίνεται να διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο σε αυτές τις ηλικίες.
Συστάσεις για τη βελτίωση της έγκαιρης και ακριβούς διάγνωσης
της άνοιας
Πρόκειται για 20 συστάσεις για γιατρούς και νοσηλευτές απο
μια ομάδα εργασίας της Alzheimer Association. Οι συστάσεις
αποσκοπούν στην ενίσχυση των προσπαθειών για την αναγνώριση
και την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των συμπτωμάτων, την
διαχείριση των ατόμων με άνοια με κατανόηση και ενσυναίσθηση
και την υποστήριξη των πασχόντων και των φροντιστών τους.
Πολύ συχνά γνωσιακά και συμπεριφορικά συμπτώματα δεν
αναγνωρίζονται ή αποδίδονται σε κάτι άλλο. Όλα τα άτομα
μέσης ηλικίας ή μεγαλύτερα άτομα που παραπονούνται ή των
οποίων ο φροντιστής ή ο κλινικός ιατρός αναφέρουν γνωστικές,
συμπεριφορικές ή λειτουργικές αλλαγές πρέπει να υποβληθούν
σε έγκαιρη αξιολόγηση. Οι ανησυχίες δεν πρέπει να θεωρούνται
ως “φυσιολογικό γήρας” χωρίς την κατάλληλη αξιολόγηση. Η
αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τον ασθενή και τον
κλινικό ιατρό, αλλά σχεδόν πάντοτε να περιλαμβάνει και έναν
φροντιστή (π.χ. μέλος της οικογένειας).
Γυναίκες και άνοια
Περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες πάσχουν από τη νόσο του
Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας. Σχεδόν τα δύο τρίτα των
Αμερικανών με Αλτσχάιμερ είναι γυναίκες.
Ερευνητές από την Καλιφόρνια διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες με
τρία ή περισσότερα παιδιά είχαν 12% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας
σε σύγκριση με γυναίκες με ένα παιδί. Κάθε επιπλέον αποβολή
συνδέθηκε με 9% αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Οι γυναίκες που
είχαν την πρώτη τους εμμηνόρροια στην ηλικία των 16 ετών και
άνω είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας από εκείνες που ανέφεραν
ότι είχαν την πρώτη εμμηνόρροια στην ηλικία των 13. Σε σύγκριση
με τις γυναίκες που βιώνουν φυσική εμμηνόπαυση μετά την
ηλικία των 45 ετών, εκείνες που βιώνουν φυσική εμμηνόπαυση
45 ή νεότερες είχαν 28% μεγαλύτερο κίνδυνο για άνοια. Σε
σύγκριση με γυναίκες με αναπαραγωγικές περιόδους 38-44
ετών, οι γυναίκες με αναπαραγωγικές περιόδους 21-30 ετών
είχαν αυξημένο κίνδυνο για άνοια.
Σε μια άλλη μελέτη διαπιστώθηκε ότι η ορμονική θεραπεία
πιθανόν να μην συσχετίζεται με γνωστικές βλάβες, ειδικότερα
όταν ξεκινά σε νεότερη ηλικία. Γυναίκες με ορμονοθεραπεία
μεταξύ των ηλικιών 65-79 επέδειξαν μειώσεις στη συνολική
γνωστική ικανότητα, στη μνήμη εργασίας και στις επιτελικές
λειτουργίες.
Σε μια άλλη μελέτη διαπιστώθηκε ότι η υψηλότερη ικανότητα
των γυναικών ως προς τη λεκτική μνήμη δυνατόν να έχει ως
αποτέλεσμα οι γυναίκες να διατηρούν τις γνωστικές τους επιδόσεις
σε πρώιμα στάδια της νόσου, σε σύγκριση με τους άνδρες, παρόλο
που είχαν διαπιστωμένες εγκεφαλικές παθολογοανατομικές
βλάβες τύπου Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, σε υψηλά επίπεδα βλαβών, το
γυναικείο πλεονέκτημα στη λεκτική μνήμη εξαλείφεται. Αυτά τα
ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν να εξηγήσουμε γιατί οι γυναίκες
εμφανίζουν ταχύτερη έκπτωση σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών
ικανοτήτων μετά τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ.

Δραστική μείωση αρτηριακής πίεσης και άνοια – Ήπια Νοητική
Διαταραχή
Στη μελέτη SPRINT MIND συμμετείχαν 9.361 υπερτασικοί,
ηλικιωμένοι ενήλικες, με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο
(βάσει της βαθμολογίας κινδύνου Framingham) αλλά χωρίς
διαγνωσμένο διαβήτη, άνοια ή προγενέστερο εγκεφαλικό
επεισόδιο. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 67,9 έτη. Η
παρέμβαση που δοκιμάστηκε ήταν μια εντατική στρατηγική με
στόχο συστολικής αρτηριακής πίεσης μικρότερης των 120 mm
Hg σε σχέση με τη συνήθη κλινική πρακτική που στοχεύει σε ένα
στόμιο συστολικής αρτηριακής πίεσης μικρότερο από 140 mm
Hg. Οι ερευνητές διαπίστωσαν στατιστικά σημαντική μείωση κατά
19% των νέων περιπτώσεων Ήπιας Νοητικής Διαταραχής στην
ομάδα εντατικής θεραπείας αρτηριακής πίεσης. Η συνδυασμένη
έκβαση Ήπιας Νοητικής Διαταραχής συν πιθανή άνοια όλων των
αιτιολογιών ήταν επίσης συνολικά 15% χαμηλότερη στην ομάδα
εντατικής έναντι τυπικής θεραπείας. Η διερεύνηση βιοδεικτών
όπως Μαγνητικής Τομογραφίας Εγκεφάλου έδειξε ότι ο όγκος
βλαβών της Λευκής Ουσίας αυξήθηκε και στις δύο ομάδες
θεραπείας, ωστόσο η αύξηση ήταν σημαντικά μικρότερη στην
ομάδα εντατικής θεραπείας.
Εξατομικευμένη Ιατρική και άνοια
Μια μελέτη Φάσης ΙΙα, διάρκειας 57 εβδομάδων με ANAVEX®2-73,
έναν επιλεκτικό αγωνιστή υποδοχέα σ-1, σε 32 άτομα με ήπιου
έως μετρίου σταδίου νόσο Αλτσχάιμερ ανέλυσε ολόκληρο το
γονιδιακό DNA και RNA όλων των συμμετεχόντων στη μελέτη.
Εντοπίστηκαν διάφορες γενετικές παραλλαγές που επηρέασαν
την ανταπόκριση στο φάρμακο, συμπεριλαμβανομένου του SIGMAR1, ο οποίος είναι ο στόχος του ANAVEX®2-73, και του COMT,
ενός γονιδίου που εμπλέκεται στη λειτουργία της μνήμης.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι η εξαίρεση από την ανάλυση των ατόμων
με αυτές τις παραλλαγές (~ 20% των συμμετεχόντων) οδήγησε σε
βελτιωμένες βαθμολογίες στις νοητικές δοκιμασίες (MMSE) και
τις δραστηριότητες λειτουργίας καθημερινής ζωής (ADCS-ADL).
Είναι συνεπώς ενδεχόμενο η προσέγγιση του τύπου αναζήτησης
μιας μοναδικής αποτελεσματικής θεραπείας για την άνοια που θα
απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς να μην είναι η ενδεδειγμένη,
αλλά να απαιτούνται εξατομικευμένες προσεγγίσεις που θα
λαμβάνουν υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε
ασθενούς.
Μελέτη φάσης ΙΙ: BAN2401 σε ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ
αρχικών σταδίων
Οι εταιρείες Eisai και Biogen ανακοίνωσαν αποτελέσματα
μιάς μελέτης Φάσης ΙΙ με το BAN2401, ένα αντίσωμα εναντίων
πρωτοϊνιδίων αμυλοειδούς βήτα (Αβ), σε 856 ασθενείς με νόσο
Αλτσχάιμερ αρχικών σταδίων. Η υψηλότερη δόση θεραπείας
κατέδειξε στατιστικά σημαντική επιβράδυνση της κλινικής
έκπτωσης κατά 30% σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο μετά
από 18 μήνες θεραπείας (p = 0,034). Επίσης παρατηρήθηκε
σημαντική επιβράδυνση της έκπτωσης σε λειτουργικές
κλίμακες σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο μετά από 18
μήνες θεραπείας. Το BAN2401 επίσης προκάλεσε μείωση των
πλακών του β-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο και των επιπέδων
του β- αμυλοειδούς στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Το προφίλ
ανεκτικότητας και παρενεργειών του φαρμάκου ήταν γενικά
ικανοποιητικό.
Νίκος Σκαρμέας
Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ
Columbia University ΗΠΑ
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Σε...εγρήγορση για τον ύπνο!
Γράφημα: Παρουσίαση δεδομένων μελέτης HELIAD. Περισσότερα προβλήματα ύπνου συσχετίστηκαν με περισσότερα
παράπονα για γνωστική έκπτωση στους Έλληνες ηλικιωμένους. –Από την παρουσίαση στο AAIC, Tsapanou et al., 2018-

Γράφημα: Παρουσίαση δεδομένων μελέτης HELIAD. Περισσότερα προβλήματα ύπνου συσχετίστηκαν με περισσότερα παράπονα
για γνωστική έκπτωση στους Έλληνες ηλικιωμένους. – Από την παρουσίαση στο AAIC, Tsapanou et al., 2018Angeliki Tsapanou, PhD
Postdoctoral Research Scientist
Alzheimer’s
Association
International
Cognitive
Neuroscience
Division
Σικάγο τοColumbia
θέμα του
ύπνου καλύφθηκε
University

Στο
Conference 2018
στο
σε μεγάλο βαθμό,
εξετάζοντας κατά πόσο διαταραχές στα πρότυπα ύπνου μπορούν
να επηρεάσουν την καθημερινότητα, τη βιολογία και την ποιότητα
ζωής των ατόμων. Κάποιες από τις ενότητες που παρουσιάστηκαν
αφορούσαν υπνικές διαταραχές στην αποφρακτική άπνοια (Obstructive Sleep Apnea, OSA), επιπτώσεις προβλημάτων ύπνου
στο γνωστικό επίπεδο ηλικιωμένων, καθώς επίσης και τον ρόλο
του β-αμυλοειδούς στα πρότυπα ύπνου.
Δεδομένα από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών παρουσιάστηκαν
σε ομιλία στο συνέδριο αυτό με θέμα: Υπνικές διαταραχές και
υποκειμενικά γνωστικά ελλείμματα. 1484 ηλικιωμένα άτομα
(άνω των 65 ετών) από Αθήνα και Λάρισα συμμετείχαν στην
μελέτη, από τους οποίους οι περισσότεροι ήταν γυναίκες με μέσο
όρο εκπαίδευσης τα 8 έτη. Τα δεδομένα αφορούν συμμετέχοντες
στη τρέχουσα μελέτη Hellenic Longitudinal Investigation of
Aging and Diet (HELIAD). Στα άτομα αυτά έγινε ενδελεχής
νευρολογικός και νευροψυχολογικός έλεγχος και δόθηκε επίσης
εκτενές ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις καθημερινής ζωής,
υπνικής συμπεριφοράς και παραπόνων γνωστικής έκπτωσης.
Με βάση τα αποτελέσματά μας, περισσότερα προβλήματα ύπνου
συσχετίστηκαν με περισσότερα γνωστικά παράπονα. Η συσχέτιση
αυτή ήταν σημαντική τόσο για το γνωστικό επίπεδο στο σύνολό

του, όσο και για τις εξής γνωστικές υποκατηγορίες: μνήμη,
κατονομασία, προσανατολισμός και μαθηματικοί υπολογισμοί.
Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν από παρόμοια
έρευνα που διεξήγαγε η ομάδα μας στο πανεπιστήμιο Columbia
της Νέας Υόρκης, σε δείγμα 1576 νοητικά υγιών ηλικιωμένων
της Αμερικής. Οι μελέτες αυτές μας δείχνουν την σημασία που
έχει η ποιότητα ύπνου στο γνωστικό επίπεδο ατόμων της τρίτης
ηλικίας.
Σε άλλες παρουσιάσεις του συνεδρίου αναφέρθηκε ο ρόλος
των προβλημάτων ύπνου στην ανάπτυξη ή επιδείνωση
νευροεκφυλιστικών νόσων όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, η
έκπτωση των νοητικών λειτουργιών σε δείγμα ανδρών με OSA,
καθώς επίσης και η συσχέτιση υπνικών διαταραχών με την
έκπτωση στο γνωστικό επίπεδο σε άτομα με απώλεια ακοής.
Συμπερασματικά, η διατήρηση καλής ποιότητας ύπνου είναι
μεγάλης σημασίας, ειδικά στους ηλικιωμένους, καθώς έχει
σημαντικό αντίκτυπο στο νοητικό επίπεδο αλλά και στο σύνολο
της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.
Angeliki Tsapanou, PhD
Postdoctoral Research Scientist
Cognitive Neuroscience Division
Columbia University
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Πρόληψη της άνοιας
και διατροφή
Η πρόληψη της γνωστικής έκπτωσης σε ηλικιωμένα άτομα
είναι υψίστης σημασίας ζήτημα που απασχολεί κοινωνικούς
και πολιτικούς φορείς παγκοσμίως. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα
δείχνουν ότι ασθένειες όπως η άνοια παραμένουν μη
θεραπεύσιμες και τα διαθέσιμα φάρμακα έχουν περιορισμένη
αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο του φετινού διεθνούς
συνεδρίου της Alzheimer Association στις 22-26 Ιουλίου στο
Σικάγο των Η.Π.Α. παρουσιάστηκαν νέα ερευνητικά δεδομένα,
τα οποία αναδεικνύουν τη σημασία διερεύνησης πιθανών
παραγόντων επίδρασης που θα μπορούσαν να συμβάλλουν
στην πρόληψη της άνοιας. Ειδικότερα, παράμετροι του τρόπου
ζωής φαίνεται να κερδίζουν έδαφος στη μελέτη αυτής της
επίδρασης. Τέτοια παράμετρος είναι η διατροφή καθώς και
άλλες διαιτητικές συνήθειες και η σωματική άσκηση.
Έρευνες των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει τη διατροφή και
τη σωματική δραστηριότητα ως παράγοντες που συνδέονται με
την υγεία του εγκεφάλου, τη γνωστική έκπτωση και πιθανόν
με την εμφάνιση άνοιας. Νέα ευρήματα γύρω από τη μελέτη
για τη διατροφή παρουσιάστηκαν αρχικά για την κατανάλωση
ή μη ομάδων τροφίμων. Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης
συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.
Ερευνητές κατέγραψαν σε ηλικιωμένα άτομα την κατανάλωση
ζάχαρης προερχόμενη από αναψυκτικά, ποτά, χυμούς καθώς
και άλλες ομάδες τροφίμων. Βάσει των αποτελεσμάτων, τα
άτομα που ήταν στην ομάδα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση
σακχάρων (30.3 γραμ/ημ) παρουσίασαν 33% υψηλότερο
κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ, συγκριτικά με τα άτομα
με μικρότερη κατανάλωση ζάχαρης (5.8 γραμ/ημ). Γνωρίζουμε
ότι η αυξημένη κατανάλωση σακχάρων αυξάνει την πιθανότητα
εμφάνισης διαβήτη τύπου ΙΙ και ότι ο διαβήτης είναι παράγοντας
κινδύνου εμφάνισης της άνοιας. Η σχέση όμως άνοιας και
κατανάλωσης ζάχαρης δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη. Μια θεωρία
που φαίνεται να κερδίζει υποστηρικτές αφορά στο γεγονός ότι
στη νόσο Αλτσχάιμερ όπως και στο διαβήτη τύπου ΙΙ φαίνεται να
διαταράσσεται ο μεταβολισμός της γλυκόζης.
Σε άλλη μελέτη, ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που
κατανάλωναν 1 ή και περισσότερες μερίδες λαχανικών
και συγκεκριμένα πράσινων φυλλωδών λαχανικών,
όπως το μαρούλι και το σπανάκι, παρουσίασαν λιγότερα
νευροπαθολογικά ευρήματα νόσου Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλό
τους. Από πρόσφατες μελέτες της ίδιας ερευνητικής ομάδας
στο Πανεπιστήμιο του Rush του Σικάγο είχε βρεθεί ότι διατροφή
πλούσια σε λαχανικά βοηθά τη μνήμη και άλλες νοητικές
λειτουργίες. Τώρα η ίδια ερευνητική ομάδα παρουσίασε νέα
δεδομένα που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την επίδραση
της κατανάλωσης φυλλωδών λαχανικών και συγκεκριμένα
διαφορές στον εγκέφαλο των ατόμων. Τα άτομα με την
υψηλότερη κατανάλωση φυλλωδών λαχανικών είχαν 75%
μικρότερη πιθανότητα να παρουσιάσουν νευροπαθολογία
τυπική της άνοιας και, παράλληλα ήταν 40% λιγότερο πιθανό να
έχουν κλινική διάγνωση γνωστικής έκπτωσης. Δεν γνωρίζουμε
ακριβώς τον τρόπο που τα φυλλώδη λαχανικά βοηθούν την υγεία
του εγκεφάλου, αλλά ξέρουμε ότι είναι πλούσια σε φυλλικό
οξύ, βιταμίνη Κ, λουτεΐνη, β-καροτένιο και αλλά ευεργετικά

για την υγεία του εγκεφάλου συστατικά. Συμπερασματικά,
είναι ένας εύκολος, προσιτός και μη επεμβατικός τρόπος
να προστατεύσουμε πιθανώς τη λειτουργία του εγκεφάλου
μας. Ομοίως με τα παραπάνω, σύμφωνα με νέα δεδομένα της
μελέτης Framingham, δίαιτα πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά για μια
ακόμη φορά φάνηκε να είναι προστατευτική και να συσχετίζεται
με καλύτερη συνολικά γνωστική λειτουργικότητα σε άτομα που
είχαν τη μεγαλύτερη κατανάλωση και με αποτελέσματα που
ήταν παρατηρήσιμα ακόμη και σε άτομα μέσης ηλικίας.
Όσον αφορά έρευνες που μελέτησαν διατροφικά πρότυπα και
όχι μεμονωμένες ομάδες τροφίμων μια νέα μελέτη έδειξε ότι η
διατροφή δυτικού τύπου, που αποτελείται κυρίως από κόκκινο
κρέας, επεξεργασμένα κρέατα, καθώς και λιπαρά και τηγανητά
φαγητά, σχετίζεται με νευροπαθολογικές αλλοιώσεις στον
εγκέφαλο που τυπικά εμφανίζονται στην νόσο Αλτσχάιμερ. Η
συγκεκριμένη διατροφή έχει συνδεθεί συχνά με μεγαλύτερο
κίνδυνο εμφάνισης γνωστικής έκπτωσης αλλά δεν έχουν
μελετηθεί εκτενώς οι αλλαγές στην νευροπαθολογία του
εγκεφάλου. Αυτή η έρευνα φέρνει στο φως αποδείξεις και από
το χώρο της νευροαπεικόνισης.
Παράλληλα, μελέτη σε ηλικιωμένα άτομα έδειξε ότι η υγιεινή
διατροφή συνδυασμένη με δραστηριότητα διαφόρων ειδών
μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης. Η μελέτη
με διατροφή πλούσια σε λαχανικά, φρούτα, ψάρια, παρόμοια με
την κλασική Μεσογειακή διατροφή μείωσε τις πιθανότητες να
εμφανίσουν τα άτομα γνωστική έκπτωση. Η μείωση βελτιώθηκε
ακόμη περισσότερο όταν τα άτομα συνδύασαν τη συγκεκριμένη
διατροφή με αυξημένη σωματική, γνωστική ή/και κοινωνική
δραστηριότητα.
Αυτά τα νέα ερευνητικά ευρήματα συνδέουν ακόμη μια φορά τις
διατροφικές μας επιλογές με την υγεία του εγκεφάλου. Η δίαιτα
έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους παράγοντες
που μπορεί να επηρεάσει την υγιή γήρανση αλλά και διάφορα
νοσήματα που σχετίζονται με αυτήν. Αναγνωρίζοντας το γεγονός
ότι δεν υπάρχει ακόμη τρόπος που θα μπορούσε να θεραπευτεί
ή να μειωθεί η γνωστική έκπτωση που παρουσιάζουν τα άτομα
με άνοια σε ικανοποιητικό βαθμό, πολλές έρευνες έχουν
στρέψει το ενδιαφέρον τους σε παράγοντες που θα μπορούσαν
να τροποποιηθούν πριν την εμφάνιση της γνωστικής έκπτωσης.
Η ηλικία είναι ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση
της άνοιας, αλλά υπάρχουν επιλογές ώστε να βοηθήσουμε
στη μείωση των πιθανοτήτων να αναπτύξουμε άνοια. Τα
ευρήματα των παραπάνω ερευνών παρέχουν πληροφορίες για
προστατευτικούς παράγοντες που θα μπορούσαν ενδεχομένως
να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών
γνωστικής έκπτωσης και ταυτόχρονα να αποτελέσουν
προτάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής των ανθρώπων στην
καθημερινότητα τους. Η διατήρηση υγιούς τρόπου ζωής -με
σωστή διατροφή και το να κρατάμε το σώμα και το μυαλό μας
δραστήριο- είναι ουσιώδη για να προστατεύσουμε την υγεία του
εγκεφάλου μας και να αποτρέψουμε τον εκφυλισμό του.
Ξανθή Αραμπατζή
Ψυχολόγος
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ 2018
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝ ΟΙ Α
Στις 23 Σεπτεµβρίου 2018 η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών ανοίγει το δρόµο για Κοινότητες
φιλικές προς την άνοια. Συγκέντρωση στο Σύνταγµα στις 6:30 µ.µ. για την συµβολική πορεία
(memory walk) προς το Ζάππειο.
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία ένας στους πέντε ανθρώπους πάνω από
τα 80 θα νοσήσει από κάποια µορφή άνοιας. Στη χώρα µας περίπου 200.000
άνθρωποι πάσχουν σήµερα από άνοια και ο αριθµός αναµένεται να αυξηθεί
δραµατικά στο µέλλον. Η καθηµερινότητα για όλους αυτούς τους συµπολίτες
µας είναι µια πορεία στο άγνωστο.
Κάθε άτομο που ζει με άνοια έχει:
• Το δικαίωμα πρόσβασης σε έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση.
• Το δικαίωμα σε προσωποκεντρική, συντονισμένη, ποιοτική φροντίδα
καθ’ όλη τη διάρκεια της νόσου.
• Το δικαίωμα να ζει σε κοινότητες φιλικές προς την άνοια.
Με βάση διεθνή στοιχεία, ένας στους δύο ανθρώπους µε κάποια µορφή άνοιας
δεν νιώθει πλέον µέρος της κοινότητας στην οποία ζει – κι αυτό δεν οφείλεται
τόσο στα εµπόδια που βάζει η ασθένεια λόγω βιολογικών προβληµάτων, αλλά
στο συνδυασµό µε εµπόδια που βάζει η κοινωνία: µη προσβάσιµοι χώροι,
έλλειψη ενηµέρωσης υπαλλήλων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα σχετικά µε τη
νόσο και τη διαχείρισή της, απουσία κατάλληλων υποδοµών για τη διευκόλυνση
των συµπολιτών µας στην άσκηση των κοινωνικών τους δικαιωµάτων, κ.ο.κ.
Το 2017 ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας δηµοσίευσε το «Παγκόσµιο Σχέδιο
Δράσης για την Άνοια», µε βασικούς στόχους τη βελτίωση της ζωής των
ατόµων µε άνοια, των φροντιστών και των οικογενειών τους και τη µείωση του
αντίκτυπου του προβλήµατος στις κοινότητες. Το πρώτο βήµα προς αυτή την
κατεύθυνση, δηλαδή τη θέσπιση της άνοιας ως προτεραιότητα στη Δηµόσια
Υγεία, έχει ήδη γίνει στην χώρα µας, µε την εκπόνηση και ψήφιση από την Βουλή
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια.
Το επόµενο σηµαντικό βήµα αφορά στην ευαισθητοποίηση και στη συµµετοχή
της κοινωνίας στο σύνολό της. Στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται
η δηµιουργία κοινότητων φιλικών προς την άνοια, που αποτελεί βασικό στόχο
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και το θέµα στο οποίο αφιερώνει σειρά από
πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις στο πλαίσιο του φετινού Παγκόσμιου Μήνα
Αλτσχάιμερ.
Κοινότητες Φιλικές προς την άνοια είναι κοινότητες στις οποίες τα άτοµα µε
άνοια έχουν καλή ποιότητα ζωής, ζουν όσον το δυνατόν πιο ανεξάρτητα,
αποτελούν ενεργά και χρήσιµα µέλη της κοινότητας, αντιµετωπίζονται
από όλους µε σεβασµό και κατανόηση και έχουν την απαραίτητη πρακτική
υποστήριξη και έµπρακτη συµπαράσταση στις καθηµερινές δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν. Η διασφάλιση ότι οι συµπολίτες µας µε άνοια έχουν ασφαλή
και εύκολη πρόσβαση και σωστή αντιµετώπιση στη γειτονιά ή την περιοχή
όπου ζουν, σε καταστήµατα εµπορικού χαρακτήρα, σε δηµόσιες υπηρεσίες, σε
µέσα µαζικής µεταφοράς και χώρους αναψυχής, τους επιτρέπει να συνεχίσουν
να ασκούν τα δικαιώµατά τους ως ενεργοί πολίτες για µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα.
Η συµµετοχή καθενός από εµάς σε αυτή την προσπάθεια, συµβάλλει στην
επιτυχία του πρωτοποριακού τόσο για τα Ελληνικά όσο και για τα διεθνή
δεδοµένα προγράµµατος και είναι ζωτικής σηµασίας. Γιατί κοινότητα σηµαίνει
αρµονική συνύπαρξη, ευθύνη και κοινωνική αλληλεγγύη.

Στις 23 Σεπτεµβρίου
2018 όλοι γινόµαστε
µέρος της προσπάθειας,
ενηµερωνόµαστε, παίρνουµε
µέρος στην πορεία,
κινητοποιούµε άλλους γύρω
µας να συµµετέχουν.
Είµαστε όλοι µια κοινότητα.
Ας γίνουµε µια κoινότητα φιλική
προς την άνοια.
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Οι άνθρωποι με άνοια
έχουν φωνή!

Περίπου 50.000.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με άνοια και
κάθε 3 δευτερόλεπτα μια καινούργια διάγνωση έρχεται στο φως. Οι
πρώτες σκέψεις που κάνει κάποιος όταν ακούει τη λέξη άνοια έχουν
να κάνουν με την εκφύλιση του εγκεφάλου, την απώλεια της μνήμης
και με το γεγονός ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από την ασθένεια δε
μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά στη ζωή τους, καθώς χάνουν το
μυαλό τους.
Και όμως, οι άνθρωποι με άνοια έχουν φωνή κι εμείς είχαμε την
ευκαιρία να την ακούσουμε καθώς η πρόεδρος κα Παρασκευή
Σακκά και οι επαγγελματίες υγείας της Εταιρeίας Alzheimer
Αθηνών παρεβρεθήκαμε στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Άνοια που
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2018 στο Σικάγο των Η.Π.Α. για να
παρακολουθήσουμε από κοντά τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στον
τομέα της άνοιας σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και για να παρουσιάσουμε
το δικό μας έργο.
Ανάμεσα στους ομιλητές, εκτός από ιατρούς, ερευνητές και άλλους
επιστήμονες που παρουσίασαν το έργο τους για την άνοια, ακούσαμε
και τους ίδιους τους ανθρώπους με άνοια να μιλούν για τη ζωή τους και
την εμπειρία τους με την ασθένεια.
Η Κέιτ διαγνώστηκε με άνοια στα 49 της. Ήταν μια γυναίκα που δεν το
έβαζε ποτέ κάτω. Η διάγνωση της άνοιας τη συνέτριψε. Αναρωτιόταν
γιατί να συμβεί αυτό σε εκείνη; Οι ειδικοί τη συμβούλεψαν να αφήσει
τη δουλειά της και να τακτοποιήσει τις υποθέσεις της. Η Κέιτ ένιωσε
ότι προετοίμαζε τον εαυτό της να πεθάνει. Αυτό τη θύμωσε τόσο που
έκτοτε αποφάσισε να ασχοληθεί με την ενδυνάμωση και τα δικαιώματα
των ανθρώπων που όπως και εκείνη, διαγνώστηκαν με άνοια αλλά
θέλουν και είναι αποφασισμένοι να ζήσουν. Στήριγμα της σε όλη της
την προσπάθεια ο σύζυγος και οι δύο γιοί της. Σήμερα η Κέιτ είναι η
πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Ατόμων με άνοια (Dementia Alliance International -DAI). Η Κέιτ μάς μίλησε για τη δημιουργική
καθημερινότητά της και τελείωσε με το σχόλιο: «Είναι ειρωνικό αλλά
η άνοια μου έδωσε μια καθαρότητα σε σχέση με τη ζωή και την αγάπη
που δεν είχα νωρίτερα».

Άτομα με άνοια από όλο τον κόσμο έχουν οργανωθεί πλέον και έχουν
δημιουργήσει την DAI, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, μέλη του
οποίου είναι αποκλειστικά άτομα με ιατρικά επιβεβαιωμένη διάγνωση
οποιουδήποτε τύπου άνοιας. Επιδίωξη του οργανισμού είναι να
αντιπροσωπεύει, να υποστηρίζει και να διευκολύνει τα άτομα που ζουν
με άνοια καθώς και τα άτομα της ευρύτερης κοινότητας της άνοιας. Η
DAI προσπαθεί να προσφέρει μια ενιαία φωνή δύναμης, υπεράσπισης
και υποστήριξης των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια, της
αυτονομίας τους και της βελτιωμένης ποιότητας ζωής τους. Διασυνδέει
άτομα με άνοια από κάθε σημείο του κόσμου, οργανώνει διαδικτυακές
συναντήσεις και ομάδες υποστήριξης και συνεργάζεται στενά με
όλες τις εθνικές οργανώσεις Alzheimer και τις εθνικές ή τοπικές
ομάδες εργασίας για την άνοια. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η DAI
αντιπροσωπεύει παγκοσμίως άτομα με άνοια, τους δίνει φωνή και την
κατάλληλη στήριξη, ούτως ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.
Όπως διαπιστώσαμε στο Συνέδριο, στο εξωτερικό οι ομάδες των
ασθενών με άνοια και των οικογενειών τους που μιλούν δημόσια για
την εμπειρία τους με την ασθένεια, αυξάνονται διεκδικώντας με τη δική
τους φωνή ένα κόσμο που θα τους συμπεριλαμβάνει, θα σέβεται τις
ανάγκες τους αλλά και μια ζωή με ποιότητα και αξιοπρέπεια.
Εάν είστε ασθενής με άνοια ή στηρίζετε έναν άνθρωπο με άνοια και
θέλετε να μιλήσετε και να μοιραστείτε αυτήν την εμπειρία, απευθυνθείτε
σε ένα από Κέντρα Ημέρας της Εταιρείας Αlzheimer Αθηνών.
Για την DAI πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.infodai.org
και στο facebook www.facebook.com/DementiaAllianceInternational
Βασιλική Εξαρχάκου
Ψυχολόγος
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Συστάσεις Πρακτικής Φροντίδας για την Άνοια
Η Alzheimer Association θεωρείται ο κορυφαίος οργανισμός στις Η.Π.Α
που έχει ως στόχο την περίθαλψη, την υποστήριξη και την έρευνα για
τη νόσο Αλτσχάιμερ. Στο διεθνές συνέδριο της Alzheimer Disease International (ADI) που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στο Σικάγο, η Alzheimer Association παρουσίασε 56 Συστάσεις Πρακτικής Φροντίδας για
την Άνοια, με βάση συνολική ανασκόπηση των βέλτιστων πρακτικών
και των απόψεων των εμπειρογνωμόνων που καθορίζουν την ποιότητα
της φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειας. Οι συστάσεις αυτές
προορίζονται για επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με άτομα με
άνοια και τις οικογένειές τους.
Οι Συστάσεις Πρακτικής Φροντίδας για την Άνοια εστιάζουν στους εξής
τομείς:
>Βασικές αρχές της προσωπικής φροντίδας για τα άτομα με άνοια
Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να γνωρίζουν το άτομο με άνοια, τις
ικανότητες του, τα ενδιαφέροντα του, τις πεποιθήσεις του και να δουν τον
κόσμο από την δική του οπτική γωνία. Για να δημιουργηθούν αυθεντικές
σχέσεις φροντίδας, τα άτομα με άνοια πρέπει να αντιμετωπίζονται με
αξιοπρέπεια και σεβασμό. Επίσης οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να
υποστηρίζουν συνεχείς ευκαιρίες για συμμετοχή και αλληλεπίδραση
με το άτομο με άνοια και να κάνουν προσπάθειες να δημιουργηθεί μια
φιλική και υποστηρικτική κοινότητα για τα άτομα αυτά και τις οικογένειες
τους. Μια κοινότητα που σέβεται τις διαφορές και παρέχει πρόσβαση και
ευκαιρίες για αυτονομία και συμμετοχή του ίδιου του ατόμου με άνοια.
>Διερεύνηση και διάγνωση της άνοιας
Όσοι εργάζονται με άτομα τρίτης ηλικίας πρέπει να εκπαιδεύονται να
αναγνωρίζουν τα συμπτώματα της γνωστικής έκπτωσης και τις αλλαγές
συμπεριφοράς στους ηλικιωμένους για να ενημερώνουν άμεσα τις
οικογένειές τους. Ειδικότερα πρέπει να παροτρύνουν τον ηλικιωμένο
και την οικογένειά του να μιλήσουν με έναν ειδικό ιατρό σχετικά με
τα συμπτώματα και τις αλλαγές στη γνωστική λειτουργία, γιατί η
διαγνωστική αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τη διάγνωση της άνοιας
και την ενημέρωση του φροντιστή.
>Προσωποκεντρική αξιολόγηση και σχεδιασμό φροντίδας
Η αξιολόγηση του ηλικιωμένου θεωρείται πολύ σημαντική γιατί παρέχει
την ευκαιρία στους φροντιστές να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση
που βρίσκεται ο άνθρωπός τους και να ενισχυθεί η θεραπευτική
σχέση. Πρέπει να γίνεται έγκαιρη αξιολόγηση και συνεχής συζήτηση
για τα θέματα που έχουν σημασία για τις οικογένειας, π.χ. το πλάνο
προσωπικής φροντίδας. Το άτομο και η οικογένεια πρέπει να λαμβάνουν
συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη.
>Ιατρική διαχείριση
Η ιατρική παρακολούθηση των ατόμων με άνοια μπορεί να διαρκέσει
πολλά χρόνια. Η υποστήριξη σε άτομα με άνοια και στους φροντιστές
τους μειώνει το άγχος, βελτιώνει τη φροντίδα και την ποιότητα ζωής.
Συστήνεται συνεχής ιατρική παρακολούθηση και μη φαρμακευτικές
παρεμβάσεις για συμπεριφορικά και τα ψυχολογικά συμπτώματα της
άνοιας. Επιπλέον, μια σύσταση πρακτικής φροντίδας είναι η χρήση
φαρμακευτικών θεραπειών μόνο όταν είναι απαραίτητες για την
ασφάλεια και την ποιότητα ζωής του ατόμου.
Είναι χρήσιμο για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους να έχουν
ένα σχέδιο σε περίπτωση ανάγκης, όπως ασθένεια, νοσηλεία ή θάνατος
ενός φροντιστή. Η ύπαρξη ενός σχεδίου θα βοηθήσει τον ιατρό και την
οικογένεια να παρέχουν φροντίδα και υποστήριξη που να αντικατοπτρίζει
τις προτιμήσεις του ατόμου με άνοια και της οικογένειας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις Συστάσεις
Πρακτικής Φροντίδας για την Άνοια μπορείτε να επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα της Alzheimer Association

>Ενημέρωση, εκπαίδευση και υποστήριξη για άτομα με άνοια και τους
φροντιστές τους
Οι συστάσεις σχετικά με την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την
υποστήριξη αναφέρονται στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη στα
αρχικά στάδια της ασθένειας για να προετοιμαστεί το άτομο για το
μέλλον. Η καταγραφή των προτιμήσεων του ατόμου από την αρχή της
νόσου μπορεί να βοηθήσει στον προγραμματισμό κατά τη διάρκεια των
επομένων σταδίων. Η έγκαιρη παρέμβαση δίνει στα άτομα με άνοια
μια φωνή για το πώς θέλουν την φροντίδα στο μέλλον. Επιπλέον
οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να ελέγχουν αν τα προγράμματα
εκπαίδευσης, πληροφόρησης και υποστήριξης είναι κατάλληλα κατά τη
διάρκεια της εξέλιξης της άνοιας. Για παράδειγμα, η μετάβαση από το
αρχικό στο μεσαίο έως το προχωρημένο στάδιο της άνοιας συχνά εισάγει
νέα συμπτώματα και συμπεριφορές που με τη σειρά τους αυξάνουν τις
ερωτήσεις και τις ανησυχίες των φροντιστών σχετικά με το τι πρέπει να
περιμένουν στο μέλλον.
Μια επιπλέον σύσταση είναι η χρήση τεχνολογίας (Skype, Facetime
κ.λ.π.) για την προσέγγιση περισσότερων φροντιστών που χρειάζονται
εκπαίδευση, πληροφορίες και υποστήριξη. Καθώς η τεχνολογία
εξελίσσεται και γίνεται πιο προσιτή, η παροχή προγραμμάτων μέσω
ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα κ.α ) μπορεί
να ικανοποιήσει περισσότερες και μεγαλύτερες ανάγκες.
>Αντιμετώπιση των συμπεριφορικών συμπτωμάτων της άνοιας
Σημαντική σύσταση είναι ο προσδιορισμός των στοιχείων εκείνων του
κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος που προκαλούν ή επιδεινώνουν
τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα του ατόμου με άνοια. Η
σύσταση είναι να εφαρμόζονται προσωποκεντρικές και εξατομικευμένες
μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Οι ανάγκες των ατόμων με άνοια
εξελίσσονται με τον χρόνο και έτσι οι πρακτικές για την ανακούφιση
των συμπεριφορικών συμπτωμάτων μπορεί επίσης να χρειαστεί να
εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου.
>Επαγγελματίες υγείας και το προσωπικό
Η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας είναι σημαντική και πρέπει
να υπάρχει συνεχιζόμενη εκπαίδευση για όλα τα μέλη του προσωπικού
και για το νέο προσωπικό ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις μονάδες
που ασχολούνται με άτομα με άνοια. Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία,
ανταλλαγή πληροφοριών και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στα
μέλη της διεπιστημονικής ομάδας μέσω τακτικών προγραμματισμένων
συναντήσεων.
>Υποστηρικτικό και θεραπευτικό περιβάλλον
Η δημιουργία θεραπευτικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος που
εστιάζει στο άτομο με άνοια γίνεται με τη δημιουργία της αίσθησης της
κοινότητας που περιλαμβάνει το άτομο που λαμβάνει τη φροντίδα,
την οικογένειά, τους επαγγελματίες υγείας κλπ. Επίσης μια επιπλέον
σύσταση είναι η παροχή ευκαιριών έκφρασης για όλα τα άτομα της
κοινότητας.
>Μετάβαση και συντονισμό των υπηρεσιών
Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να προετοιμάσουν και να εκπαιδεύσουν
τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους για την μετάβαση από το
ένα στάδιο της άνοιας στο επόμενο. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει
πλήρης και έγκυρη ενημέρωση για την συνολική κατάσταση της υγείας
του ατόμου με άνοια μέσω του ηλεκτρονικού ατομικού ιατρικού φάκελου
του, γιατί τις περισσότερες φορές μεταφέρονται σε νοσοκομεία χωρίς
ουσιαστικές πληροφορίες. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα βοηθήσει
στην αποφυγή εισαγωγών σε νοσοκομεία χωρίς σημαντικό λόγο και στην
αποφυγή λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής.
Παναγιώτα Ζώη
Ψυχολόγος

www.alz.org/qualitycare
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Στιγμές από τα συνέδρια
ADI 2018 και AAIC 2018
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Κοινότητες Φιλικές προς την άνοια –
Στιγμιότυπα από το 33ο Συνέδριο της
Alzheimer Disease International (ADI)
στο Σικάγο 26-29 Ιουλίου 2018
Τον Μάιο του 2017, τα κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (ΠΟΥ) υιοθέτησαν το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την
αντιμετώπιση της άνοιας 2017-2025. Το σχέδιο περιλαμβάνει
επτά στρατηγικούς τομείς δράσης, ένας από τους οποίους
επικεντρώνεται στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της
φιλικότητας προς την άνοια, με στόχο το 50% τουλάχιστον των
κρατών μελών να αναλάβουν μια πρωτοβουλία φιλική προς
την άνοια μέχρι το 2025. Η δημιουργία Κοινοτήτων φιλικών
προς την άνοια εστιάζει στην ενεργό εμπλοκή των ατόμων με
άνοια στην κοινότητα και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ADI, 41 κράτη μέλη έχουν
αναπτύξει τέτοιες πρωτοβουλίες αλλά οι τοπικές προσπάθειες
πρέπει και μπορούν άμεσα να κλιμακωθούν σε εθνικό ή και
παγκόσμιο επίπεδο.
Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες για κοινότητες
φιλικές προς την άνοια σε όλο τον κόσμο. Η Αμερικανίδα
Sarah Lock αναφέρθηκε στο πώς μπορούν οι δράσεις για τη
δημιουργία κοινοτήτων φιλικών προς την τρίτη ηλικία και
κοινοτήτων φιλικών προς την άνοια να συντονιστούν και να
ανθίσουν σε συνδυασμό. Η Meera Pattabiraman παρουσίασε
την εκστρατεία ευαισθητοποίησης που έγινε στην Ινδία
καλύπτοντας σε 10 ημέρες 560 χιλιόμετρα και 14 περιφέρειες
και περιλάμβανε ομιλίες σε σχολεία, πανεπιστήμια και
δημόσιους χώρους και εκπαίδευση εθελοντών, προτρέποντάς
τους πολίτες να γίνουν «φίλοι της Άνοιας». Η Kathleen
Doherty από την Αυστραλία μίλησε για την αξιοποίηση των
ήδη υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών για άτομα της τρίτης
ηλικίας με σκοπό τη δημιουργία κοινοτήτων φιλικών προς την
άνοια. Οι Catherine Hall και Ngaire Dixon παρουσίασαν τρόπους
για την εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων προκειμένου να
γίνει η Νέα Ζηλανδία χώρα φιλική προς την άνοια. Ο M. Walid
Qoronfleh από το Κατάρ παρουσίασε τη γενικότερη εικόνα της
άνοιας στις περιοχές της ανατολικής Μεσογείου, τις ελλείψεις,
τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται
προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η άνοια και
να δημιουργηθούν κοινότητες φιλικές προς αυτή. Η Donnio
Isabelle αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται στην Ρεν
της Γαλλίας για να γίνει η πρώτη γαλλική πόλη φιλική προς
την άνοια, ενσωματώνοντας τα άτομα με άνοια και άλλες
αναπηρίες στην κοινωνία, επιτρέποντάς τους να έχουν μια όσο
γίνεται φυσιολογική ζωή.
Η Patrizia Bruno μίλησε για τις δράσεις στην πόλη Βιλαρίκα
της Ιταλίας που περιλάμβαναν εκπαίδευση των δημοτικών
υπαλλήλων, διεξαγωγή Μαραθωνίου στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας ημέρας Αλτσχάιμερ, στον οποίο συμμετείχαν
και τα τοπικά σχολεία και άλλες ενέργειες που έφεραν το
ευρύ κοινό πιο κοντά στην πραγματικότητα των ατόμων με
άνοια. Έτσι επιτεύχθηκε η εμπλοκή των ατόμων με άνοια στις
δραστηριότητες της τοπικής κοινότητας και τέθηκαν τα θεμέλια
για αλλαγή αντιλήψεων σχετικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την

εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος. Στην πόλη Ροτόρυα της
Νέας Ζηλανδίας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017, 28
τοπικές επιχειρήσεις έγιναν φιλικές προς την άνοια.
Η Kate Kowalski μας παρουσίασε πώς το 2017 το Ινστιτούτο
Αλτσχάιμερ του Wisconsin ανέπτυξε ένα δίκτυο πόρων, το
Wisconsin Resource Network (WDRN). Πρόκειται για μια
συνεργασία κρατικών και ιδιωτών εταίρων που εργάζονται
για να ανακαλύψουν και να μοιραστούν καινοτόμες βέλτιστες
πρακτικές, πόρους και πληροφορίες για να βοηθήσουν τους
ανθρώπους με άνοια και τις οικογένειές τους σε 72 κομητείες
της πολιτείας. Σκοπός του δικτύου είναι να ενισχύσει την
ικανότητα των τοπικών κοινοτήτων να δημιουργήσουν
υποστηρικτικά και περιεκτικά περιβάλλοντα για όλους τους
ανθρώπους που ζουν με άνοια και τους φροντιστές τους.
Ο Diego Aguilar Velazquez, μέλος του ΜΚΟ ALMA, αναφέρθηκε
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο οργανισμός στην
Αργεντινή στην προσπάθεια να επιτύχει τη χάραξη πολιτικής
για την άνοια στη χώρα, μέσω της άσκησης πιέσεων στην
κυβέρνηση σε επαρχιακό και εθνικό επίπεδο. Η Shu-Chun
Lee από το Taipei City Hospital της Ταιβάν έκανε μια εκτενή
αναφορά στις δραστηριότητες των ατόμων με άνοια και των
οικογενειών τους στις τοπικές κοινότητες και στο Κέντρο
Άνοιας που λειτουργεί στο ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου
με προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης, οικογενειακής
συμβουλευτικής, σεμινάρια φροντιστών κ.ά.
Όπως διαπιστώσαμε στο Συνέδριο σημαντική πρόοδος έχει
σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο όσον αφορά
στη δημιουργία κοινοτήτων φιλικών προς την άνοια. Έτσι όλοι
μας, από τις κυβερνήσεις και τους φορείς υγείας μέχρι τα τοπικά
μαγαζιά και τις υπηρεσίες, μοιραζόμαστε μέρος της ευθύνης
ώστε τα άτομα με Άνοια να αισθάνονται ενσωματωμένα, ότι
χαίρουν εκτίμησης και είναι ικανά να συνεισφέρουν στην
κοινότητά τους.
Κάθε κοινότητα οφείλει να υποστηρίξει τα άτομα με άνοια και
τις οικογένειές τους και μακροπρόθεσμα αυτός είναι ο στόχος
των οργανώσεων Alzheimer ανά τον κόσμο. Στη χώρα μας
έχουν γίνει τα πρώτα βήματα και συνεχίζουμε ακάθεκτοι την
προσπάθεια!
Πάτρα Μπλέκου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
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Η χρήση του διαδικτύου από τους Φροντιστές
ανθρώπων με άνοια στην Ελλάδα
Στη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου της Alzheimer Association, 22-26
Ιουλίου 2018, στο Σικάγο Ιλινόις, ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά τα
αποτελέσματα από την έρευνα για τη χρήση του διαδικτύου από τους
φροντιστές ανθρώπων με άνοια στην Ελλάδα. Στο συνέδριο συμμετείχαν
πάνω από 5900 ερευνητές και κλινικοί επαγγελματίες υγείας από 68
χώρες, καθώς και πολλοί διακεκριμένοι ειδικοί σε θέματα πρόληψης
και αντιμετώπισης της άνοιας.
Η έρευνα διενεργήθηκε από την Αρετή Ευθυμίου, Ψυχολόγο, Γενική
Γραμματέα της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Η συλλογή των δεδομένων
έγινε σε συνεργασία με την CMT Προοπτική, στο πλαίσιο της Ελληνικής
Έρευνας για τους Φροντιστές τον Μάιο 2017.
Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα, αν και οι νέες τεχνολογίες
γνωρίζουν όλο και μεγαλύτερη αποδοχή, οι φροντιστές δεν είναι ακόμη
εξοικειωμένοι με τη χρήση υπηρεσιών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν
την καθημερινότητά τους. Τέτοιες υπηρεσίες υπάρχουν αρκετές και όλο
αυξάνονται όπως οι πλατφόρμες πληροφόρησης, υπηρεσίες εντοπισμού,
κοινωνικά δίκτυα και ομάδες υποστήριξης, φόρουμ, υπηρεσίες
τηλεϊατρικής, έξυπνα σπίτια, παιχνίδια νοητικής ενδυνάμωσης κ.ά.
Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της χρήσης του διαδικτύου
από τους φροντιστές ανθρώπων με άνοια. Συνολικά 580 φροντιστές
συμμετείχαν στη μελέτη, 74% γυναίκες, 25% άνδρες, με την πλειονότητα
των συμμετεχόντων να έχει περισσότερα από 12 έτη εκπαίδευσης και
ηλικία μικρότερη των 65 ετών. Σε ποσοστό 67% φρόντιζαν τους γονείς
τους, ενώ οι περισσότεροι μοιράζονται τις ευθύνες φροντίδας (72%).
Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες είχαν αναζητήσει πληροφορίες για την
άνοια τηλεφωνικά, μέσω διαδικτύου, σε έντυπο υλικό, σε επαγγελματίες

υγείας ή από αρμόδιες υπηρεσίες.
Η μελέτη έδειξε ότι οι νεότεροι φροντιστές, κάτω των 65 ετών, με
περισσότερα από 12 έτη εκπαίδευσης, που φροντίζουν τους γονείς για
λιγότερο από 5 έτη είναι πλέον πιθανό να αναζητήσουν πληροφορίες και
υπηρεσίες για την άνοια στο διαδίκτυο.
Επιπλέον, η ηλικία, τα χρόνια φροντίδας, οι ώρες φροντίδας, και η
επαγγελματική κατάσταση προβλέπουν τη συχνότητα αναζήτησης
πληροφοριών για την άνοια. Οι φροντιστές κάτω των 65 ετών, που
φροντίζουν για περισσότερα από 5 χρόνια και από 20 ώρες την εβδομάδα
είναι πλέον πιθανό να αναζητήσουν πληροφορίες για την άνοια από
οποιαδήποτε πηγή.
Το θέμα εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα για τη σχέση της
Εγγραμματοσύνης σε θέματα για την υγεία και της Ψηφιακής
Εγγραμματοσύνης με την αυτό-αποτελεσματικότητα στην φροντίδα, τις
στρατηγικές αντιμετώπισης, το κοινωνικό δίκτυο και τις αντιλήψεις για
τη φροντίδα των φροντιστών ατόμων με άνοια σε Ελλάδα και Κύπρο,
με επιβλέπουσα την καθηγήτρια, Δρ. Ευριδίκη Παπασταύρου, στο
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Η παρούσα έρευνα είναι σε εξέλιξη. Εάν είστε φροντιστής μπορείτε κι
εσείς να συμμετέχετε, είτε δηλώνοντας το όνομα σας στη γραμματεία
του Κέντρου Ημέρας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών στο Παγκράτι
(210-7013271) είτε στέλνοντας email στο arefthymiou@yahoo.com.
Αρετή Ευθυμίου
Ψυχολόγος

Φροντίζουμε αυτούς που φροντίζουν...
Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς
Ιδρύματος ΤΙΜΑ, υλοποίησε από το Σεπτέμβρη του 2017 μέχρι τον Αύγουστο
του 2018 το πρόγραμμα «Φροντίζουμε αυτούς που Φροντίζουν», ένα
καινοτόμο πρόγραμμα φροντίδας κατ’ οίκον που είχε ως προτεραιότητα
την ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών ατόμων με άνοια. Σκοπός του
προγράμματος ήταν η κατ’ οίκον ενδυνάμωση, υποστήριξη και εκπαίδευση
των οικογενειακών φροντιστών που λόγω βαρύτητας της άνοιας ή άλλων
οικογενειακών προβλημάτων δυσκολεύονταν να μετακινηθούν και
δεν είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Η
ομάδα του προγράμματος ήταν πολυκλαδική απαρτιζόμενη από ψυχίατρο,
κοινωνικό λειτουργό, νοσηλεύτρια, γυμνάστρια και δύο ψυχολόγους.
Ακολουθεί ευχαριστήρια επιστολή των προαναφερθέντων μελών της
πολυκλαδικής αυτής ομάδας προς τους φροντιστές με τους οποίους
συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.
Αγαπητέ φροντιστή,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σου εκφράσουμε στο βαθμό που
επιτρέπει ο λόγος και δη ο γραπτός (γιατί ακόμα και η ελληνική γλώσσα σε
κάτι τέτοιες περιστάσεις μπορεί να αποδειχθεί πένης) την ευγνωμοσύνη
μας για όλα αυτά που δίχως φειδώ μας προσέφερες κατά τη διάρκεια της
τρίμηνης παρέμβασης.
Παρέμβαση… σύνθετη λέξη, εκ των συνθετικών: παρά+εν+βαίνω.
Μπήκαμε για λίγο στο σπιτικό σου, στην καθημερινότητά σου, στη ζωή
σου (εξ ου και το συνθετικό «εν»), περπατήσαμε, διαβήκαμε μαζί (εξ
ου και το συνθετικό «βαίνω») τον γεμάτο προκλήσεις δρόμο της άνοιας,
ξεκινώντας από διαφορετική αφετηρία, προχωρώντας όμως στη συνέχεια
παράλληλα, πλάι-πλάι (εξ ου και το συνθετικό «παρά»).
Μας άνοιξες λοιπόν την πόρτα σου και μπήκαμε στο σπιτικό σου, όπου
προτού εμφανιστούμε εμείς είχε εισβάλει απρόσκλητη η άνοια…
Και εσύ ήξερες από πριν πως είναι τελικά σωφρωνέστερο να υποδεχθείς
τον απρόσκλητο επισκέπτη στον ειδικά διαμορφωμένο ξενώνα της ζωής
σου απαρτιώνοντάς τον τελικά στην καθημερινότητά σου παρά να τον

αντιμετωπίζεις σαν ανάθεμα προσπαθώντας επί ματαίω να το εξορκίσεις…
Και δεν επέτρεψες στην άνοια να διαποτίσει τους τοίχους του σπιτιού σου
και να διαβρώσει την ψυχή σου…
Και μας έδειξες πως στο καζάνι των δυσκολιών της ζωής που κοχλάζει,
εσύ επιλέγεις να αντιδράσεις σαν το τσάι που όταν βράζει αναδίδει τα
πιο μεθυστικά του αρώματα… και εμείς οι τυχεροί ήμαστε εκεί και τα
οσμιστήκαμε…
Και μας αφηγήθηκες την ιστορία σου, ιστορία γεμάτη νοήματα, επιμύθια,
μαθήματα…
Μας έμαθες να τιμάμε το γήρας, το οποίο όντως δεν έρχεται μόνο, αλλά
φέρει μαζί του μπόλικη σοφία, που σαν τον Προφήτη του Gibran θέλησες
να μας τη μεταγγίσεις…
Και να σεβόμαστε τη ζωή, την αρρώστια, το θάνατο…και να μην
εξευτελίζουμε κανένα εκ των τριών…
Και να ξεπροβοδίζουμε με ζωή τον αγαπημένο σου στο τελευταίο και ίσως
μόνον της ζωής του ταξίδιον…
Και διακίνησες τα πιο ευγενή μας αισθήματα…
Και μας έκανες να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε, να γελάσουμε, να
συγκινηθούμε…
Και μας επιβεβαίωσες πως ανθρωπιά και επιστημοσύνη δεν είναι
ασυμβίβαστα…
Και αρμολόγησες εμάς σε ένα σύνολο υπέρτερο του αθροίσματος των
μερών του…
Σε ευχαριστούμε για την άνευ όρων φροντίδα που μας προσέφερες όλο
αυτό το διάστημα …
Όπλισες τη φαρέτρα μας με όπλα ανίκητα στη μάχη της ζωής..
Η σκέψη σου θα μας βοηθά να ορθοδρομούμε κάθε φορά που θα βγαίνουμε
εκτός τροχιάς…
Και η ανάμνησή σου δεν θα περάσει ποτέ στη λήθη…
Ευγνώμονες,
Άννα, Μαρίνα, Ξανθή , Γιώργος , Διονύσης, Αλέξανδρος
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Το άτομο με άνοια στο
νοσοκομείο
Η εισαγωγή στο νοσοκομείο αποτελεί συχνά στρεσογόνο
κατάσταση για τον καθένα από εμάς. Για τα άτομα με άνοια
και τους φροντιστές τους η επίσκεψη στο νοσοκομείο, είτε για
προγραμματισμένη επίσκεψη είτε σε επείγουσες καταστάσεις,
αποτελεί σημαντική αλλαγή της ρουτίνας και κατά συνέπεια
προκαλεί άγχος και σύγχυση. Τα νοσοκομεία είναι χώροι
δαιδαλώδεις, πολύβουοι, άγνωστοι, με πολλά άγνωστα
πρόσωπα να κινούνται αδιάκοπα. Οι συνθήκες αυτές μπορεί να
αποπροσανατολίσουν το άτομο με άνοια και σε συνδυασμό με
το ότι μπορεί να μην κατανοεί το λόγο της επίσκεψης, μπορεί
να εντείνει τη διέγερση και την ανησυχία. Η προετοιμασία για
επείγουσες ή προγραμματισμένες επισκέψεις στο νοσοκομείο
μπορεί να ανακουφίσει τόσο τους ίδιους όσο και εσάς τους
φροντιστές από περιττό άγχος και ανησυχία.
Πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη στο νοσοκομείο
• Σκεφτείτε και συζητήστε με τον θεράποντα ιατρό για
τη νοσηλεία και πώς αυτή θα επηρεάσει την εξέλιξη της
νόσου. Συζητήστε για το εάν η κατ’ οίκον φροντίδα αποτελεί
εναλλακτική επιλογή.
• Ζητήστε από μέλη της οικογένειας, φίλους και/ή
επαγγελματίες φροντιστές να σας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια
της παραμονής στο νοσοκομείο.
• Ρωτήστε τον γιατρό πώς μπορεί η παραμονή στο νοσοκομείο να
διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο, κάνοντας για παράδειγμα
τις απαιτούμενες εξετάσεις πριν την επίσκεψη. Ζητήστε εάν
μπορείτε εσείς ή κάποιο άλλο γνωστό πρόσωπο να είναι μαζί
του κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, για να παραμείνει το
άτομο με άνοια ήρεμο και λιγότερο φοβισμένο.
• Αποφύγετε περιττές αλλαγές πριν την εισαγωγή στο
νοσοκομείο. Υπάρχουν ήδη αρκετές νέες συνθήκες για να
προσθέσετε και άλλες, έστω και αν σας φαίνονται ασήμαντες
ως αλλαγές. Για παράδειγμα αποφύγετε τη συνοδεία από
άγνωστα προς τον συγγενή σας πρόσωπα ή ακόμη και την
αγορά ρουχισμού για τις ημέρες παραμονής. Προσπαθήστε
να ακολουθήσετε στο μέτρο του δυνατού τη ρουτίνα που έχει
συνηθίσει. Εάν είναι δυνατό, βοηθήστε τον να εξοικειωθεί με
το χώρο και τα πρόσωπα πριν από την ημερομηνία εισαγωγής.
Όπως σε κάθε αλλαγή, έτσι κι εδώ, βοηθά η ύπαρξη γνωστών
αντικειμένων. Οι οικογενειακές φωτογραφίες, το μαξιλάρι του,
ένα απλό ημερολόγιο ή μια υπενθύμιση για το πού βρίσκεται,
μπορεί να συμβάλουν στη μείωση της σύγχυσης.
• Ενημερώστε τον σχετικά με την επίσκεψη και ενθαρρύνετε τη
συμμετοχή του στην προετοιμασία όσο το δυνατόν περισσότερο,
όπως για παράδειγμα στην προετοιμασία της βαλίτσας. Η
ενημέρωση και η εμπλοκή εξαρτάται από το στάδιο της νόσου,
τα προβλήματα συμπεριφοράς κτλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
μπορεί να είναι καλύτερα να αποφύγετε οποιαδήποτε αναφορά
στο νοσοκομείο. Σε κάθε περίπτωση η ενημέρωση πρέπει να
γίνει με ήρεμο και ήπιο τρόπο, έτσι ώστε να μην τον αγχώσει
και τον φοβίσει.

• Μην μιλάτε για τη διαμονή στο νοσοκομείο μπροστά του σαν
να μην είναι παρών.
• Λίγο πριν φύγετε από το σπίτι, πείτε του ότι οι δυο σας
θα περάσετε λίγες μέρες στο νοσοκομείο παρέχοντάς του
ασφάλεια και καθησυχασμό.
• Προσπαθήστε να κανονίσετε την εισαγωγή σε κάποια ήσυχη
ώρα για το νοσοκομείο. Φροντίστε να γνωρίζετε από πριν τη
διαδρομή, το χώρο στάθμευσης και τα αρχικά διαδικαστικά,
καθώς έτσι θα μπορείτε να επικεντρωθείτε στις ανάγκες του
ατόμου με άνοια, αντί να αγχώνεστε για την επίλυσή τους. Εάν
είναι δυνατόν, πάρτε κι άλλο άτομο μαζί σας για βοήθεια.
Εισαγωγή εκτάκτως στο νοσοκομείο: Τι μπορείτε να κάνετε;
• Η τήρηση ενημερωμένου καταλόγου φαρμάκων και
δοσολογιών ίσως σας φανεί χρήσιμο σε περίπτωση επείγουσας
ιατρικής κατάστασης.
• Ζητήστε από έναν φίλο ή μέλος της οικογένειάς σας να έρθει
μαζί σας ή να σας συναντήσει στο νοσοκομείο. Θα μπορεί να
μείνει μαζί του, ενώ εσείς απαντάτε σε ερωτήσεις των γιατρών
ή ασχολείστε με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
• Ενημερώστε το προσωπικό του νοσοκομείου ότι το άτομο
έχει άνοια. Εξηγήστε πώς μπορούν να του μιλήσουν ώστε να
τους καταλαβαίνει και ρωτήστε εάν μπορείτε να παραμείνετε
μαζί του καθ’ όλη τη διαδικασία, ώστε να νιώθει ασφάλεια και
σιγουριά.
• Διατηρήστε τη ψυχραιμία σας και δείξτε υπομονή.
Προσπαθήστε να μην μεταδώσετε το άγχος και την ανησυχία
σας.
• Αν χρειάζεται να μείνει όλη τη νύχτα στο νοσοκομείο, είναι
βοηθητικό να μείνει ένα γνωστό πρόσωπο μαζί του.
Κατά τη διάρκεια της διαμονής στο νοσοκομείο
• Προσπαθήστε να συνοδεύσετε το άτομο με άνοια στο θάλαμο
του νοσοκομείου. Συστήστε τη νοσοκόμα ως ένα πρόσωπο
εμπιστοσύνης, στην οποία μπορεί να μιλήσει ή να ζητήσει
βοήθεια, ανεξάρτητα από το εάν μπορεί να το κάνει ή όχι.
• Ενημερώστε το προσωπικό για το όνομα που συνηθίζει να
ακούει και την κανονική του ρουτίνα. Πληροφορήστε τους
σχετικά με ό, τι μπορεί να του προκαλέσει ανησυχία καθώς και
τρόπους διαχείριση αυτών των δυσκολιών, συμβουλές για τη
νύχτα, τις διαδικασίες υγιεινής και τη χρήση της τουαλέτας.
• Είναι πολύ σημαντικό και για εσάς να έρθετε σε επαφή με το
ιατρικό προσωπικό, έχετε ανάγκη να νιώσετε ασφαλείς για τη
φροντίδα του και την κατάσταση υγείας του συγγενή σας.
• Ζητήστε από τους γιατρούς να περιορίσουν τις ερωτήσεις στον
ίδιο, μπορεί να μην είναι σε θέση να απαντήσει με ακρίβεια κι
αυτό να του προκαλέσει εκνευρισμό. Αντ ‘αυτού, μιλήστε εσείς
με τον γιατρό έξω από το δωμάτιο.
• Έχετε στο νου σας ότι το άτομο θα δυσκολευτεί να βρει το
μπάνιο και / ή να χρησιμοποιήσει το κουμπί κλήσης, τα κουμπιά
ρύθμισης της κλίνης ή το τηλέφωνο.
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Εάν παρουσιαστεί άγχος ή διέγερση, δοκιμάστε τα εξής:
• Αφαιρέστε τα προσωπικά ρούχα από το οπτικό του πεδίο.
Μπορεί να εντείνουν την επιθυμία του να ντυθεί και να γυρίσει
στο σπίτι.
• Απενεργοποιήστε την τηλεόραση κι άλλες συσκευές.
Ελαχιστοποιήστε το θόρυβο του περιβάλλοντος για να
αποφύγετε την υπερένταση και τη διέγερση.
• Μιλήστε του με ήρεμη φωνή και δώστε του διαβεβαίωση
σε ό,τι χρειάζεται, με ένα παρήγορο άγγιγμα. Συνεχίζετε να
απαντάτε σε ερωτήσεις που επαναλαμβάνει.
• Δοκιμάστε να αποσπάσετε την προσοχή του με ευχάριστα
ερεθίσματα. Ακούστε χαλαρωτική μουσική ή δοκιμάστε
χαλαρωτικές συνήθειες, όπως η ανάγνωση βιβλίων, το
τραγούδι ή συζητήσεις για αγαπημένα θέματα του παρελθόντος.
• Λάβετε υπόψη τον “ανείπωτο πόνο”, που μπορεί να
εκδηλώνεται με σωματικές εκφράσεις και επιθετική
συμπεριφορά (σφιγμένο φρύδι, σφιγμένα δόντια ή γροθιές,
κλοτσιές). Διερευνήστε εάν πονάει κάπου ή εάν κάτι τον
ενοχλεί και δε μπορεί να το εκφράσει.
• Αποφύγετε να μιλάτε για θέματα ή συμβάντα που μπορεί να
τον αναστατώσουν.

Ορισμένες από τις παραπάνω προτάσεις μπορεί να σας φαίνονται υπερβολικές, υπερπροστατευτικές και ίσως αισθάνεστε
ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Στόχος αυτού του άρθρου
δεν είναι να τις εφαρμόσετε κατά γράμμα, αλλά να τις έχετε στο
μυαλό σας, καθώς μπορούν να προσαρμοστούν για μελλοντική
ανάγκη. Να θυμάστε πάντα ότι αυτό που χρειάζονται τα άτομα
με άνοια, πολύ περισσότερο σε απρόσμενες συνθήκες, είναι
κατανόηση και διαβεβαίωση. Προσπαθήστε να τους ακούσετε
και να τους κάνετε να νιώσουν
άνετα και ασφαλείς. Τέλος μη ξεχνάτε πως την ίδια ανάγκη
για συναισθηματική υποστήριξη και πρακτική βοήθεια
έχετε κι εσείς. Μην αναλάβετε μόνοι σας αυτή την έκτακτη ή
προγραμματισμένη συνθήκη αλλά αναλογιστείτε τι μπορεί
να σας ανακουφίσει και μη διστάσετε να το διεκδικήσετε.
Ο συγγενής σας χρειάζεται περισσότερη φροντίδα και εσείς
περισσότερη στήριξη!
Αγγελική Βλαχογιάννη
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια
Πηγές: National Institute on Aging, U.S. Department of Health & Human
Services Dementia Australia Organisation
https://www.dementia.org.au
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Το ηθικό πλαίσιο στην
φροντίδα των ατόμων με άνοια

Τον Ιούλιο του 2018 στη Λουβέν του Βελγίου πραγματοποιήθηκε
σεμινάριο με τίτλο “Ethics in Dementia Care” (Δεοντολογία στη φροντίδα
των ατόμων με άνοια) με βασικό προβληματισμό της εκπαίδευσης τα
κριτήρια με τα οποία αποφασίζεται από κάθε οικογένεια η δομή και το
πλάνο φροντίδας των ατόμων που πάσχουν από άνοια. Το σεμινάριο
παρακολούθησαν οι Κλέα Μπάρλου, ψυχολόγος και Γιάννης Μπιλιάνης,
νομικός εκ μέρους της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.
Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται παγκοσμίως και ο αριθμός των
ατόμων με άνοια επίσης, νέα ερωτήματα προκύπτουν για το ποια είναι
η καλύτερη μέθοδος διαχείρισης αυτού του ευάλωτου πληθυσμού και
πώς προετοιμάζονται οι οικογένειες και οι επαγγελματίες υγείας για
τα χρόνια της φροντίδας. Επίσης, σημαντικό είναι το ερώτημα για το
ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που προστατεύει τα άτομα με άνοια σε όλα
τα στάδια της νόσου, δίνοντας περισσότερη έμφαση στα ανθρώπινα
δικαιώματα των ατόμων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο.
Οι βασικές αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται ένα δεοντολογικό
πλάνο φροντίδας είναι:
• Ο σεβασμός στην αυτονομία των ατόμων με άνοια
• Η καλοσύνη προς αυτούς
• Η καλή συμπεριφορά προς αυτούς
• Η δικαιοσύνη
Οι παραπάνω αρχές πρέπει να καθορίζουν την καθημερινή φροντίδα
για τα άτομα με άνοια από τους επαγγελματίες υγείας ή από τα μέλη
της οικογένειας που εμπλέκονται στην φροντίδα τους. Ιδανικά οι αρχές
αυτές πρέπει να ενσωματώνονται στην φιλοσοφία της καθημερινής
φροντίδας και να μην αποτελούν τυχαίες συμπεριφορές. Στη δημιουργία
λειτουργικού και δεοντολογικού πλάνου φροντίδας τρία σημεία θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη:
α) Η ευαλωτότητα των ατόμων με άνοια
Η ευαλωτότητα αφορά στις εμπειρίες που είχε στη ζωή του το εν
λόγω άτομο (τρόπος ζωής, θρησκευτικές πεποιθήσεις, προτιμήσεις
& απόψεις). Οι εμπειρίες ζωής αποτελούν σημαντικό κομμάτι του
σχεδιασμού ενός καλού πλάνου φροντίδας καθώς εκείνες σχηματίζουν
την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, τις πεποιθήσεις του και την αξία
του επομένως και τις προτιμήσεις του. Συχνά παρατηρείται αμέλεια
σε αυτό το επίπεδο, καθώς η ασθένεια εξελίσσεται και το άτομο

αδυνατεί να εκφράσει τις ανάγκες του. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους
εμπλεκόμενους στην φροντίδα να γνωρίζουν σε πρώιμα στάδια όταν το
άτομο είναι σε θέση να επικοινωνήσει, κάποια σημαντικά γεγονότα της
ζωής του και τις βασικές του πεποιθήσεις για να έχουν την δυνατότητα να
του παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα.
β) Η φροντίδα από επαγγελματίες υγείας ή από μέλη της οικογένειας
Ο διάλογος μεταξύ των ανθρώπων που εμπλέκονται στην φροντίδα ενός
ατόμου με άνοια είναι σημαντικός, καθώς διαφορετικές απόψεις και
ιδέες μπορούν να φανούν χρήσιμες ειδικά σε στιγμές όπου απαιτούνται
λύσεις και αντιμετώπιση κρίσεων. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι
λύσεις και καλές πρακτικές προκύπτουν μόνο εάν οι συζητήσεις αυτές
γίνονται συστηματικά και δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα, καθώς
και αν ο βασικός στόχος όλων των μελών είναι να παρέχουν καλής
ποιότητας φροντίδα και όχι να εξυπηρετήσουν προσωπικούς σκοπούς.
γ) Η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας τους
Οι κοινωνικοί και ανθρωπιστικοί κανόνες δημιουργούν το πλαίσιο στο
οποίο σκεπτόμαστε και συμπεριφερόμαστε. Επομένως, θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη σε ένα πλάνο φροντίδας το πως επικοινωνούμε
(λεκτικά & συμπεριφορικά) με αυτά τα άτομα, με σύμβουλο το
ερευνητικό πλαίσιο που προϋπάρχει και καθορίζει τι θεωρείται σωστή
ή εσφαλμένη πρακτική. Οπωσδήποτε θα πρέπει να διαφυλάσσεται η
αξιοπρέπειά τους και η ανάγκη τους για αυτονομία, όσο αυτό επιτρέπεται
από την κατάσταση του κάθε ατόμου με άνοια.
Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα στερεότυπα που αφορούν στην
άνοια και στον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι στην φροντίδα
επηρεάζονται από αυτά. Τα στερεότυπα αποτελούν έναν τρόπο να
αντιληφθούμε την πραγματικότητα, τις περισσότερες φορές δεν
αποτελούν πραγματικά γεγονότα αλλά προβολή δικών μας αντιλήψεων,
γνώσεων και εμπειριών. Τα σύγχρονα κοινωνικά στερεότυπα που
επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και επεξεργαζόμαστε την
άνοια τόσο σε προσωπικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, αποτελούν
ένα σημαντικό ζήτημα καθώς επηρεάζουν άμεσα την συναισθηματική
μας αντίδραση και την συμπεριφορά μας σε σχέση με τη φροντίδα
των ατόμων που πάσχουν. Τα στερεότυπα αυτά αποτελούνται κυρίως
από αρνητικές έννοιες που δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα και
ενισχύουν το στίγμα για τους ανθρώπους με άνοια και για τις οικογένειές
τους. Το στίγμα έχει ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίησή τους και έτσι οι
δομές κοινωνικής υποστήριξης και φροντίδας γίνονται όλο και λιγότερο
προσβάσιμες.
Πώς θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε αυτά τα στερεότυπα, με
σκοπό να υπάρξει διαφορετική απήχηση στο κοινωνικό σύνολο; Πώς
θα μπορούσαμε να αναδομήσουμε κάποιες έννοιες στην σκέψη των
ανθρώπων προκειμένου να δούμε την άνοια με διαφορετικό μάτι; Ίσως
χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις θέλοντας να περιγράψουμε
την «εκφύλιση» ή «τις συμπεριφορικές διαταραχές» προκειμένου η
ταυτότητα των ανθρώπων που βιώνουν την ασθένεια να μην διαβρώνεται
πίσω από τις λέξεις. Ξεχνώντας τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από την
ασθένεια, αφαιρούνται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και ματαιώνεται
κάθε προσπάθεια για κατανόηση, σεβασμό και τελικά κατάλληλη
φροντίδα…
Κλέα Μπάρλου
Ψυχολόγος
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Φθινόπωρο και υγεία

Καθώς αποχαιρετάμε το καλοκαίρι και αρχίζει να δροσίζει και
να νυχτώνει πιο γρήγορα θα πρέπει να προετοιμάσουμε τον
οργανισμό μας για τις καιρικές συνθήκες του φθινοπώρου. Η
εναλλαγή ζέστης και κρύου καθώς και η αυξημένη υγρασία είναι
ικανά να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του οργανισμού μας.
Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους ενόψει φθινοπώρου είναι
η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Η ενίσχυση αυτή
επιτυγχάνεται μέσω της διατροφής με αντιοξειδωτικές ουσίες
όπως για παράδειγμα :
α) το β-καροτένιο που το βρίσκουμε στα καρότα
και
τα
πράσινα
φυλλώδη
λαχανικά
(σπανάκι,
μαρούλι, μπρόκολο και ποικίλα χόρτα),
β) η βιταμίνη C (εσπεριδοειδή, το ακτινίδιο, το λάχανο, ο
μαϊντανός, το κουνουπίδι και το μπρόκολο) που συμβάλει στην
αύξηση της παραγωγής αντισωμάτων.
γ) στην βιταμίνη Ε που βρίσκεται στο ελαιόλαδο, θαλασσινά,
αβοκάντο και ξηρούς καρπούς, η οποία μας προστατεύει από το
οξειδωτικό στρες και τέλος
δ) τον ψευδάργυρος που βοηθάει στην αποκατάσταση των
πληγών και προστατεύει τον οργανισμό από μολύνσεις, ιώσεις
και ασθένειες. Τρόφιμα πλούσια σε ψευδάργυρο είναι: τα
οστρακοειδή, τα ψάρια, το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, τα
φασόλια, τα καρύδια και τα φιστίκια.
Εκτός από τις παραπάνω τροφές ο οργανισμός χρειάζεται φρούτα
και λαχανικά που παράγονται το φθινόπωρο. Λαχανικά όπως το
μπρόκολο, τα καρότα και το σπανάκι αποτελούν καλές πηγές
βιταμίνης Α, η οποία συμβάλλει στην αναδόμηση της επιδερμίδας
και με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η όψη της. Τα μήλα, δρουν κατά
της χοληστερίνης εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές
ίνες, ενώ η κολοκύθα και οι γλυκοπατάτες, αν και δεν αποτελούν
βασική διατροφική επιλογή, ίσως πρέπει να τις προτιμούμε
περισσότερο καθώς είναι πλούσιες πηγές βιταμινών, μεταλλικών

στοιχείων και άλλων θρεπτικών συστατικών. Τα σύκα από την
άλλη έχουν υψηλά επίπεδα ινών και καλίου.
Απαραίτητη για την ενίσχυση του οργανισμού είναι η ενυδάτωση.
Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε στην λήψη νερού το οποίο
απομακρύνει γρήγορα τις τοξίνες από τον οργανισμό μας και
βοηθά τόσο στην απομάκρυνση των εκκρίσεων όσο και στην
αντιμετώπιση του πυρετού. Επίσης, το νερό μπορεί να αποτελεί μία
κύρια επιλογή αλλά δεν είναι και το μοναδικό μέσο ενυδάτωσης.
Στην πραγματικότητα νερό προσλαμβάνουμε από όλα τα υγρά
ροφήματα, όπως καφέ, τσάι, χυμοί αλλά και από διάφορα τρόφιμα,
όπως τα φρούτα και τα λαχανικά.
Σημαντικό όπλο στην ενίσχυση του οργανισμού είναι η
ήπια γυμναστική, που μας απαλλάσσει από το στρες της
καθημερινότητας, μειώνει τη χοληστερίνη και την πίεση, βελτιώνει
την καρδιοαναπνευστική αντοχή καθώς και την διάθεσή μας.
Η γυμναστική σε συνδυασμό με μικρά και συχνά γεύματα μας
κάνουν λιγότερο ευάλωτους σε ιώσεις και κρυολογήματα.
Η αρχή του φθινοπώρου θεωρείται ο καταλληλότερος μήνας για
έναν προληπτικό έλεγχο υγείας γνωστό σε όλους ως check up.
Επίσης δεν πρέπει να αμελήσουμε το εμβόλιο της γρίπης, ίσως και
άλλα εμβόλια που μπορεί να χρειάζονται οι ευπαθείς ομάδες.
Τέλος ελέγξτε τις ημερομηνίες λήξης των φαρμάκων που
φυλάσσεται στο σπίτι καθώς και τα διαθέσιμα φάρμακα για τα
πρώτα κρυολογήματα του φθινοπώρου.
Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία. Το «κλειδί»
για την πρόληψη των ιώσεων είναι ένα υγιές και ισχυρό
ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε
τις βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις και να προφυλαχθούμε
από τις βλαβερές συνέπειες της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Η ισορροπημένη διατροφή, η κατάλληλη άσκηση και γενικότερα
ο υγιεινός τρόπος ζωής, μπορούν να συντελέσουν στην ενίσχυση
της καλής λειτουργίας του οργανισμού.
Μαρία Θεοδωρέλου
Νοσηλεύτρια
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Η επίδραση ασκήσεων διπλού έργου
στις γνωστικές και κινητικές λειτουργίες
ηλικιωμένων ατόμων
Πολλές δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή απαιτούν την ταυτόχρονη
εκτέλεση δύο διαφορετικών έργων (dual task). Καλούμαστε δηλαδή να
διαμοιράσουμε την προσοχή μας σε περισσότερα από ένα ερεθίσματα
ή έργα. Τα πολλαπλά αυτά έργα μπορεί να επιστρατεύουν γνωστικές
ή κινητικές λειτουργίες, ή και τον συνδυασμό τους. Καθώς προχωράει
η ηλικία, η ικανότητα εκτέλεσης δύο έργων ταυτόχρονα, όπως για
παράδειγμα να περπατάμε και να μιλάμε, μειώνεται. Αρκετές μελέτες,
έχουν δείξει ότι σε κάποιες νευρολογικές παθήσεις, όπως στη νόσο
Αλτσχάιμερ, στη νόσο Πάρκινσον και στα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια,
η ικανότητα διπλού έργου πλήττεται αισθητά. Αυτή η έκπτωση εκφράζεται
είτε με δυσκολία στη βάδιση (μειώνεται η ταχύτητα βάδισης, το μήκος
και η συχνότητα διασκελισμού) είτε με εκτελεστική δυσλειτουργία
(δυσκολία στο σχεδιασμό, στην έναρξη και την αλληλουχία σύνθετων
δραστηριοτήτων). Οι επιστήμονες έχουν αναδείξει τρία θεωρητικά
μοντέλα ώστε να εξηγήσουν την σταδιακή έκπτωση αυτής της ικανότητας
διπλού έργου. Στην καθημερινή πρακτική σημασία έχει όμως να
καταφέρουμε να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την ικανότητα αυτή.

3. Βαδίστε, ακολουθώντας μια νοητή ευθεία, ακουμπώντας τα δάχτυλα
του ποδιού στη φτέρνα του ποδιού που προπορεύεται και ταυτόχρονα
ανακαλέστε διάφορα χρώματα, πόλεις, νησιά κτλ.
4. Ρίξτε διάφορα αντικείμενα στο πάτωμα, διάσπαρτα και περπατήστε
ελεύθερα στο χώρο. Κάθε φορά που θα ακούτε παλαμάκι (χρειάζεστε
βοηθό) μαζέψτε ένα αντικείμενο λέγοντας ταυτόχρονα το όνομα του.
5. Πετάτε και πιάνετε μια μπάλα ή ένα μπαλάκι στον τοίχο και ταυτόχρονα
ανακαλείτε κύρια ονόματα ή ονόματα ηθοποιών ή τραγουδιστών κτλ.
6. Βαδίζετε μέσα στο σπίτι, ταυτόχρονα ακούστε ένα ποιήμα ή τραγούδι.
Όταν τελειώσει, προσπαθήστε να επαναλάβετε αυτό που ακούσατε.

Οι ασκήσεις διπλού έργου βελτιώνουν τη βάδιση και την ισορροπία,
βοηθούν στην αποφυγή των πτώσεων και αυξάνουν τη γνωστική
ικανότητα. Έχει αναδειχθεί μέσα από πολλές μελέτες και σε
διαφορετικούς ερευνητικούς πληθυσμούς ότι η βέλτιστη στρατηγική
παρέμβαση είναι οι ασκήσεις που εμπλέκουν ταυτόχρονα γνωστικές και
κινητικές λειτουργίες και όχι δύο γνωστικές ή δύο κινητικές.

Οι ασκήσεις διπλού έργου βοηθούν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να
εξασκούνται και να προσπαθούν, χωρίς να χάνουν το ενδιαφέρον τους.
Επιπλέον, καθώς εμπλέκονται πολλαπλές ενέργειες, είναι πιο κοντά
σε αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα από ότι σε μια θεραπευτική
πράξη, και έτσι ο ασκούμενος αναπτύσσει τις κατάλληλες δεξιότητες και
δεν επικεντρώνεται σε μεμονωμένες κινητικές λειτουργίες. Οι ασκήσεις
διπλού έργου αποτελούν πρόκληση αλλά και ευχάριστη ενασχόληση
για τους ασκούμενους που τους βοηθούν να βελτιώσουν τη μνήμη
εργασίας, τη διαμοιραζόμενη προσοχή, την ταχύτητα επεξεργασίας των
ερεθισμάτων και την εκτελεστική ικανότητα.

Στη συνέχεια σας παρουσιάσουμε απλά παραδείγματα ασκήσεων που
μπορείτε να κάνετε μόνοι σας, 3-4 φορές την εβδομάδα.
1. Προσπαθήστε να περπατήσετε και να μιλάτε με κάποιον ταυτόχρονα.
2. Περπατήστε με διαφορετικούς τρόπους, π.χ στα δάχτυλα των ποδιών,
στις φτέρνες, αλλάζοντας κατευθύνσεις (δεξιά, αριστερά, εμπρόςπίσω) και ταυτόχρονα μετρήστε αντίστροφα ή πείτε την αλφαβήτα
ανάποδα ή βρείτε λέξεις από κάποιο γράμμα της αλφάβητου.

Οι παραπάνω ασκήσεις αποτελούν απλά παραδείγμα ασκήσεων διπλού
έργου για άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Φυσικά, κάποιος θα μπορούσε
να σκεφτεί και να εφαρμόσει άλλες ασκήσεις παρόμοιας λογικής ή να
χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, έχοντας
οπτικο-ακουστικά ερεθίσματα (χρώματα, ήχους) θα μπορούσε κάποιος
να κινεί μέλη του σώματος ανάλογα με το οπτικό ή ακουστικό ερέθισμα.

Δημακοπούλου Ελένη, PhD
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
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ΑΣΚΗΣΗ: Θυμηθείτε και γράψτε τα ονοματεπώνυμα των παρακάτω διάσημων ανθρώπων.
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Η άσκηση δόθηκε από την Α. Γαζή, Νοσηλεύτρια
Φωτογραφία: Μαρία-Ελένη Φραγκιαδάκη
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