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Ελάτε µαζί µας!
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

* 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

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

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 3 Συμβουλευτικούς Σταθμούς:
Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
1ο ΚΑΠΗ Καλαντζάκου 7, τηλ. 210 5690075, κάθε Δευτέρα, 9:00-14:00
Δήμος Περιστερίου
7ο ΚΑΠΗ Λόφου Αξιωματικών, Μαραθωνοκάμπου 15, τηλ. 210 5738554,
κάθε Παρασκευή, 9:00-14:00 
Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Ρήγα Φεραίου 38, τηλ. 210 6778166,  
Τρίτη - Τετάρτη και Πέμπτη, 9:00-15:00

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

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:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
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

www.alzheimerathens.gr

Κωδικός: 8295
Εκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά
Διεύθυνση Σύνταξης
Πάτρα Μπλέκου
Τιράζ
3.000 τεύχη
Σελιδοποίηση-Εκτύπωση
Bitmap Γραφικές Τέχνες
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
 Στην Ελλάδα υπάρχουν 200.000 άτομα που ζουν με άνοια και 400.000 φροντιστές που τους περιθάλπουν. 
Εδώ και λίγα χρόνια, έχουμε καθιερώσει κάθε Μάρτιο την Hμέρα του Φροντιστή γιατί στη νόσο Αλτσχάιμερ 
πάσχει όλη η οικογένεια. Παγκοσμίως και στην χώρα μας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα άτομα με 
άνοια φροντίζονται στο σπίτι από τα μέλη των οικογενειών τους.

Ο αριθμός των ατόμων με άνοια αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς και συγχρόνως αυξάνεται και ο αριθμός 
των φροντιστών τους. Το ψυχολογικό, πρακτικό και οικονομικό φορτίο των φροντιστών είναι βαρύ και 
πολύπλευρο. Οι αυξημένες απαιτήσεις φροντίδας των ανοϊκών ασθενών, επιδρούν στην υγεία των 
φροντιστών, επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές & επαγγελματικές δραστηριότητες, περιορίζουν 
τον ελεύθερο χρόνο τους, κλονίζουν την κοινωνική τους θέση και απειλούν την οικονομική τους ασφάλεια.

Σύμφωνα με πρόσφατη διαδικτυακή έρευνα της Εταιρείας μας, οι Έλληνες φροντιστές ατόμων με άνοια είναι 
σε ποσοστό 75% γυναίκες, σε ποσοστό 56% μέσης ηλικίας και φροντίζουν το άτομο κατά μέσο όρο 40 ώρες 
την εβδομάδα. Η υποβάθμιση της ψυχικής υγείας των φροντιστών αναδεικνύεται ως η σημαντικότερη πτυχή 
του φορτίου τους ενώ η σωστή εκπαίδευση των φροντιστών σε θέματα πρακτικής καθημερινής φροντίδας του 
ασθενούς αναδεικνύεται ως η κυριότερη ανάγκη τους.

Οι ανάγκες ασθενών και φροντιστών μπορούν και οφείλουν να καλύπτονται πολύπλευρα, σε όλα τα επίπεδα 
και με όλα τα είδη φροντίδας (πρωτοβάθμια μέχρι τριτοβάθμια περίθαλψη, φαρμακευτική θεραπεία και 
ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, οικονομική στήριξη).

Οι οργανώσεις Αλτσχάιμερ παίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική διαχείριση των ανοϊκών συνδρόμων, 
προσφέροντας μη φαρμακευτικές θεραπείες στους πάσχοντες και εκπαίδευση και υποστήριξη στους 
φροντιστές.   

Σας προσκαλούμε στην Ημέρα του Φροντιστή το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο για 
να εκπαιδευτείτε, να ανακουφιστείτε από το φορτίο, να μοιραστείτε τα προβλήματά σας και να βρείτε λύσεις. 

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών βρίσκεται κοντά στα άτομα με άνοια και τις οικογένειες συνεχώς από το 2002!

          Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - Ψυχίατρος 

Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών
Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο AlzheimerΧΟΡΗΓΟΣ

ΦΙΛΟΙ

Σωκράτης Λεκέας, Αντιγόνη Βιντιάδη, Ιωάννης Κοροβίλας, Σταυρούλα Ζέρβα, Μιράντα Νικολοπούλου, Δροσούλα Θεραπιώτου, Βασιλική 
Παπαδοπούλου, Μαρία Κωνσταντινίδου, Μαρία Λίντα, Αλέξης Παπαϊωάννου, Βασιλική Νικολάου, Νίκος Χατζάκης, Ειρήνη Παναγιώτη, 
Γεώργιος Καφούρος, Κων/νος Μπαγιάστας, Ευάγγελος Τζουρντός, Γιώργος Καλογερόπουλος, Γιάννης Πανωλής, Αλεξάνδρα 
Παπακωνσταντίνου, Νίκος Σκαρμέας. 
 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
 
Τάσος Γκιάτης, Δέσποινα Δήμου, Μαρία Πλέστη, Βασιλική Γκουλιώτη εις μνήμην Ελένης Γιαννιουδάκη - Κορναράκη
Δημήτριος Αραμπατζής εις μνήμην Μελπομένης Αραμπατζή
Οικογένεια Σωτήρη Σπυρόπουλου, Φωτεινή Σιμιγδαλά, Ελίνα Σιμιγδαλά, Γεώργιος Παπαγιάννης, Αναστασία Γιάρα, Γεώργιος Γιάρας, 
Γεώργιος Τσαμασιώτης, Μαρία Πάνου, Βάσω Πάνου, Θωμάς Κωνσταντής, Στάθης Σιώκος, Ασπασία  Παρθενοπούλου, Παναγιώτα Πάνου, 
Γιάννης Λοϊζος, Βιβή Θεοδωράκου, Μαρία Καλόσακα, Παναγιώτα Τράγκα, Σταυρούλα Ταλούμη, Σάββας Σαββόπουλος,  εις μνήμην 
Δήμητρας Γεωργακάκου
Ελένη Χατζησταυρίδου εις μνήμην Ευγενίας Χαζτησταυρίδου
Αμαλία Βέργου εις μνήμην Ευρυδίκης Πανερά

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την άνοια ενημερώνει 
την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 
για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού  Σχεδίου 
Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer

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

Αντικείμενο της συνεδρίασης της 
27/2/2019 ήταν η ενημέρωση των 
βουλευτών για την πορεία υλοποίησης 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια 
και τη νόσο Alzheimer από τα μέλη του 
Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια. 
Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια 
και τη νόσο Alzheimer, θεσμοθετήθηκε 
με το ν. 4316/2014, ιδρύθηκε το 2015 
και έχει σκοπό να διασφαλίσει την 
υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής σε 
επίσημη συνεδρίαση της το 2016. Το 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει 
οργανωμένες, χρονικά τοποθετημένες 
και κοστολογημένες 
προτάσεις για όλους τους 
τομείς που αφορούν στην 
άνοια.
Η Δρ. Παρασκευή Σακκά, 
νευρολόγος-ψυχίατρος, 
πρόεδρος του Εθνικού 
Παρατηρητηρίου για 
την άνοια αφού πρώτα 
διευκρίνισε ότι η άνοια 
είναι ο γενικός όρος και 
η πιο συχνή μορφή της 
(60%- 70% του συνόλου 
των περιστατικών είναι 
η νόσος Αλτσχάιμερ), 
παρουσίασε στοιχεία 
αναφορικά με τα άτομα 
που νοσούν παγκοσμίως 
και στη χώρα μας και τόνισε την 
οικονομική και κοινωνική διάσταση της 
άνοιας.
Τα στοιχεία αυτά, δείχνουν μεγάλη 
αύξηση του αριθμού των ατόμων που 
πάσχουν από άνοια παγκοσμίως, η οποία 
συνδέεται με την αύξηση του μέσου 
όρου ζωής. Το 5% των ανθρώπων, που 
βρίσκονται σε ηλικία άνω των 65 ετών, 
παθαίνουν άνοια. Εκτιμάται ότι το 2050 
τα άτομα με άνοια, παγκοσμίως, θα 
φτάσουν τα 152.000.000. Σύμφωνα με 
υπολογισμούς της Alzheimer Disease In-
ternational, το 2018 το παγκόσμιο κόστος 

της άνοιας ήταν 1 τρισ. δολάρια ΗΠΑ και 
το 2030 θα φτάσει τα 2 τρισ. δολάρια 
ΗΠΑ.
Στην Ελλάδα, σήμερα, οι άνθρωποι με 
άνοια υπολογίζονται στους 200.000. Το 
κόστος της άνοιας στην Ελλάδα ανέρχεται 
σε 3 δισ. ευρώ ετησίως και περιλαμβάνει 
τόσο το άμεσο υγειονομικό κόστος -το 
νοσηλευτικό, ιατρικό, φαρμακευτικό- 
όσο και το έμμεσο κόστος, που είναι 
το τεράστιο κόστος που επωμίζονται οι 
οικογένειες για τη φροντίδα των ατόμων 
με άνοια.
Η Δρ. Παρασκευή Σακκά ανακοίνωσε 
ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην 
υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

με την ίδρυση 8 Κέντρων Ημερήσιας 
Φροντίδας στις μεγάλες πόλεις της 
Ελλάδας, 12 Ιατρείων Μνήμης σε όλη 
την Ελλάδα και 2 μονάδων τελικού 
Σταδίου με πόρους από το ΕΣΠΑ 2014-
2020.  Επίσης έχουν εγκριθεί πόροι από 
το ΕΣΠΑ 2014-2020 για την Διασύνδεση 
των Κέντρων Ημέρας για άτομα με άνοια 
με τις δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Τόνισε όμως ότι μένει αρκετός δρόμος 
μέχρι την πλήρη υλοποίηση του 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ότι πρέπει η 
χρηματοδότηση του Σχεδίου Δράσης να 
μπει στον Κρατικό Προυπολογισμό και ότι 

όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, Υγείας, 
Εργασίας, Παιδείας, Δικαιοσύνης να 
συνεργαστούν για τον σκοπό αυτό. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και τα 
μέλη του παρατηρητηρίου, Σπύρος 
Ευθυμιόπουλος, Αν. Καθηγητής 
Νευροβιολογίας ΕΚΠΑ και Βασιλική 
Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια ΕΣΔΥ, 
οι οποίοι ενημέρωσαν την Επιτροπή 
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ότι 
έχει δημιουργηθεί Νομοπαρασκευαστική 
Επιτροπή και ήδη βρίσκεται υπό 
επεξεργασία σχέδιο νόμου για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
ατόμων με άνοια και των φροντιστών 
τους. Ανακοινώθηκε δε πως για πρώτη 

φορά θεσμοθετείται στην 
Ελλάδα ο «Πληρεξούσιος 
Υγείας», ένα άτομο το οποίο 
θα ορίζεται από το άτομο 
που πάσχει από άνοια 
και θα είναι υπεύθυνο 
για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τα ζητήματα 
της υγείας του. Επίσης 
τόνισαν ότι δεν έχει υπάρξει 
καμία πρόοδος και καμία 
χρηματοδότηση για την 
έρευνα και την εκπαίδευση 
των Επαγγελματιών Υγείας 
στον τομέα της άνοιας 
στη χώρα μας παρά τις 
προτάσεις που περιέχονται 
στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. 

Ο Υπουργός Υγείας διακήρυξε ότι η άνοια 
αποτελεί προτεραιότητα στο χώρο της 
Δημόσιας Υγείας για την κυβέρνηση αλλά 
τόνισε ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί 
δυσκολεύουν την υλοποίηση του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης. Υποσχέθηκε όμως ότι 
άμεσα θα φροντίσει για την περαιτέρω 
υλοποίηση του με απώτερο σκοπό 
τη βελτίωση της ποιότητα ζωής των 
πασχόντων και των οικογένειών τους! 

Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος-Ψυχίατρος
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Πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Εάν σκεφτούμε το κοινωνικό μοντέλο 
στην αναπηρία και την προσέγγιση 
με βάση τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, αντιλαμβανόμαστε ότι το να 
δημιουργήσουμε συμπεριληπτικές, 
φιλικές προς την άνοια κοινότητες 
συνάδει με το δικαίωμα πρόσβασης 
σε κατάλληλη φροντίδα υγείας όπως 
τεκμηριώνεται και μέσα από τη Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία (ΣΔΑΑ). Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
βρίσκεται στην «καρδιά» της κοινότητας 
και έχει ιδιαίτερη σημασία το να 
μπορούμε να μεταφέρουμε τεχνογνωσία 
ενισχύοντας τη δυνατότητα παρέμβασης 
για την άνοια με στόχο την υποστήριξη 
των ατόμων με άνοια και των οικογενειών 
τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
αναφέρεται σε δύο σημαντικές διαστάσεις 
που χαρακτηρίζουν την αποτελεσματική 
φροντίδα στην υγεία: (α) αμεσότητα 
της παρέμβασης ώστε να μη χάνεται 
πολύτιμος χρόνος στην πρόληψη αλλά και 
έγκαιρη παρέμβαση και (β) φροντίδα όσο 
πιο κοντά γίνεται στον τόπο κατοικίας. 

Οι συγκεκριμένες διαστάσεις και η 
παραπάνω φιλοσοφία, χαρακτηρίζουν 
και το πρόγραμμα «Δημιουργία Δικτύου 
Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια 
στους Δήμους της Ελλάδας» που στηρίζεται 
στην τεκμηριωμένα καινοτόμα πρακτική 
του δικτύου των Συμβουλευτικών Σταθμών 
και υλοποιεί η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 
σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό 

Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ). Το έργο 
αφορά στη δημιουργία Συμβουλευτικών 
Σταθμών για την Άνοια στους Δήμους της 
Ελλάδας, ώστε να υποστηρίζονται και να 
εξυπηρετούνται άτομα με προβλήματα 
μνήμης και άνοια καθώς και μέλη 
των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο 
της λειτουργίας των Συμβουλευτικών 
Σταθμών, υποστηρίζεται η δικτύωση και η 
διασύνδεση τόσο ανάμεσα στις δομές της 
ΤΑ όσο και με εξειδικευμένες υπηρεσίες 
υγείας και ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας 
το συνεχές της φροντίδας. Μέσα από 
τον πρώτο κύκλο του προγράμματος 
παρακολούθησαν συνολικά 137 
επαγγελματίες υγείας από 57 Δήμους, 
12 ώρες σύγχρονης θεωρητικής εκπαί-
δευσης ενώ παράλληλα δόθηκε 
πρόσβαση και σε εκπαιδευτικό υλικό μέσω 
ασύ-γχρονης εκπαίδευσης (www.demen-
tia-community.gr). Με την ολοκλήρωση 
της θεωρητικής εκπαίδευσης κάθε 
εκπαιδευόμενος συμπλήρωσε 30 ώρες 
πρακτικής άσκησης σε Κέντρα Ημέρας 
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και της 
Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «ο Νέστωρ» 
στην Αθήνα καθώς και σε Κέντρα Ημέρας 
της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alz-
heimer και Συγγενών Διαταραχών 
στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στο επόμενο 
διάστημα, θα ξεκινήσει η λειτουργία των 
Συμβουλευτικών Σταθμών παρέχοντας 
κατάλληλη υποστήριξη στους πολίτες 
που θέλουν να λάβουν υπηρεσίες. Οι 

υπηρεσίες που θα παρέχονται εντάσσονται 
στο φάσμα της πρόληψης, έγκαιρης 
παρέμβασης αλλά και παρέμβασης στα 
αρχικά στάδια της άνοιας με δυνατότητα 
διασύνδεσης για πιο εξειδικευμένη 
φροντίδα αναλόγως με τις συνθήκες και 
τις διαθέσιμες υπηρεσίες σε κάθε περιοχή. 
Θα ακολουθήσει και δεύτερος κύκλος 
εκπαίδευσης εντάσσοντας περισσότερους 
Δήμους στο συγκεκριμένο δίκτυο που έχει 
στόχο να εντάξει την ευαισθητοποίηση και 
φροντίδα για την άνοια στην κοινότητα. 
Καθώς θεωρούμε ότι η υγεία και η ψυχική 
μας υγεία επηρεάζεται από πολλαπλούς 
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, το να 
κρατήσουμε τους ανθρώπους ενεργούς 
όσο περισσότερο γίνεται, έχει θεραπευτικά 
αποτελέσματα. Δε θα πρέπει άλλωστε 
να ξεχνάμε, πως ανάκαμψη δε σημαίνει 
το να μην έχεις συμπτώματα αλλά το να 
έχεις ποιότητα ζωής. Με τα λόγια των 
συνεργατών Καθηγητών Marit Borg, Bengt 
Karlsson και Larry Davidson «Ανάκαμψη 
σημαίνει το να μπορείς να αγαπιέσαι και 
να αγαπάς, να νιώθεις ότι σε χρειάζονται 
όπως χρειάζεσαι κι εσύ κάποιον καθώς 
και το να νιώθεις ευχαρίστηση και να 
μπορείς να διασκεδάζεις».

Μιχάλης Λάβδας - Ψυχολόγος, 
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης 

Προγράμματος
Συμβουλευτικών Σταθμών 

Η αντιμετώπιση της άνοιας στην
κοινότητα μέσα από το παράδειγμα 

των συμβουλευτικών σταθμών
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Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πάθηση 
που φοβίζει περισσότερο τους 
ανθρώπους, μετά τον καρκίνο, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας 
που πραγματοποιήθηκε σε πέντε 
ευρωπαϊκές χώρες από τη Σχολή 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Harvard και την Alzheimer Europe. Τι 
θα κάνατε, όμως, στην περίπτωση που 
η διάγνωση του γιατρού σας έδειχνε ότι 
πάσχετε από Αλτσχάιμερ; Θα θέλατε να 
σας αποκαλύψει ο γιατρός τη διάγνωση; 
Η συντριπτική πλειονότητα  (94-98%) 
των 3000 ερωτηθέντων στο πλαίσιο 
της έρευνας αυτής απάντησε ότι θα 
επιθυμούσε να του ανακοινωθεί η 
διάγνωση.
Στην Ελλάδα, όπως δείχνουν 
τα αποτελέσματα έρευνας που 
πραγματοποιήσαμε στα Κέντρα Ημέρας 
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, ενώ η 
πλειοψηφία των ατόμων που πάσχουν 
από άνοια θέλουν να γνωρίζουν τη 
διάγνωσή, οι συγγενείς τους και οι 
επαγγελματίες υγείας παρουσιάζουν 
μεγάλη ποικιλία στάσεων ως προς την 
αποκάλυψή της στους πάσχοντες.
Στην έρευνα συμμετείχαν 233 
οικογενειακοί φροντιστές ατόμων 
με άνοια που παρακολουθούσαν τα 
προγράμματα των τριών Κέντρων 
Ημέρας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 
και η οποία είχε στόχο να μελετήσει τις 
απόψεις σχετικά με την αποκάλυψη της 
διάγνωσης ανάμεσα στους φροντιστές 
και τη μελέτη του στίγματος της νόσου. 
Πιο αναλυτικά, το 52% των φροντιστών 
δεν επιθυμούσαν να αποκαλύψουν 
στους ασθενείς τη διάγνωση, ενώ το 

48% το είχε ήδη κάνει. Σε αντίθεση με 
τα παραπάνω το 96% των Ελλήνων 
φροντιστών ήθελαν να ξέρουν την 
ακριβή διάγνωση, αν οι ίδιοι έπασχαν 
από άνοια.
Η έρευνα μας επίσης έδειξε ότι σε 
σημαντικό ποσοστό η νόσος Αλτσχάιμερ 
εξακολουθεί να θεωρείται στίγμα και οι 
οικογένειες αρνούνται τη γνωστοποίηση 
του προβλήματος, ολικά ή μερικά. 
Αρκετοί επαγγελματίες υγείας, επίσης, 
αποφεύγουν να χρησιμοποιούν 
ιατρικούς όρους, όπως ‘άνοια’ ή 
‘νόσος Αλτσχάιμερ’, και περιγράφουν 
συμπτώματα και καταστάσεις και αυτή η 
επιφυλακτικότητα επιβεβαιώνεται στις 
αναφορές των φροντιστών.
Όσον αφορά στην αποκάλυψη της 
διάγνωσης της νόσου Αλτσχάιμερ, θα 
πρέπει να γίνεται με διακριτικότητα 
και να συνοδεύεται με παροχή 
πληροφοριών για τις συνέπειες και την 
εξέλιξη της νόσου, καθώς και χρήσιμες 
πληροφορίες για τις τοπικές Εταιρείες 
Αλτσχάιμερ και τις διαθέσιμες πηγές 
βοήθειας. Σε χώρες όπου προβλέπεται 
από την νομοθεσία, οι γιατροί πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους πάσχοντες από άνοια 
και να τους δίνουν οδηγίες σε σχέση 
με τη μελλοντική θεραπεία τους και τις 
επιλογές τους σχετικά με τη φροντίδα 
τους.
Η αποκάλυψη της διάγνωσης της άνοιας 
είναι ένα σύνθετο ηθικό και πρακτικό 
θέμα. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες έχουν ήδη κατοχυρώσει το 
δικαίωμα γνώσης της διάγνωσης σαν 
απόλυτο δικαίωμα για τους ασθενείς 
χωρίς πιθανές εξαιρέσεις  αν και οι 

περισσότερες νομοθεσίες επιτρέπουν 
στο γιατρό να μην αποκαλύπτει τη 
διάγνωση, αν κάτι τέτοιο κρίνει ότι είναι 
προς το συμφέρον του ασθενούς ή 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη 
στη σωματική ή ψυχική του υγεία. 
Βαθμιαία διαμορφώνεται συναίνεση 
προς την κατεύθυνση της αποκάλυψης 
της διάγνωσης στο άτομο με άνοια, 
όταν ακόμη είναι σε καλή γνωστική 
κατάσταση. Έχει αποδειχθεί με έρευνες 
ότι αυτό αυξάνει την αυτονομία και 
πρωτοβουλία, παρέχοντας πληροφορίες 
απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων 
και τα μακροπρόθεσμα σχέδιά του. 
Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται 
και η συναίνεσή του για συμμετοχή 
σε ερευνητικά προγράμματα. Στη 
χώρα μας η Νομοπαρασκευαστική 
Επιτροπή που συστάθηκε πρόσφατα 
για τη δημιουργία  σχεδίου νόμου για 
την προστασία των δικαιωμάτων των 
ατόμων με άνοια και των φροντιστών 
τους εργάζεται εντατικά προς αυτή την 
κατεύθυνση. Η Νομοπαρασκευαστική 
Επιτροπή εξετάζει θέματα θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των ατόμων με 
άνοια, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων θεμάτων, όπως η 
αυτονομία, ασφάλεια οδήγησης, η 
διαθήκη εν ζωή, το δικαίωμα γνώσης 
της διάγνωσης καθώς και ζητήματα 
υποστήριξης των φροντιστών από 
επαρκείς κοινωνικούς θεσμούς.

Φαίδρα Καλλίγερου
Νευρολόγος

Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Η αποκάλυψη της διάγνωσης
στην Άνοια
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Περιγραφή και απολογισμός λειτουργίας
Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια

στο δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Για τρίτη χρονιά ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού λειτουργεί 
Συμβουλευτικό Σταθμό για την άνοια, στη Φιλίας & Δημιουργικής 
Ωριμότητας. Πρωτοπόρος ο δήμος λειτούργησε για πρώτη φορά 
τον Σταθμό το 2015 στο πλαίσιο προγράμματος της Εταιρείας Αlz-
heimer Αθηνών με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. 
Σήμερα, ο Συμβουλευτικός Σταθμός συνεχίζει να λειτουργεί από 
τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, σε συνεργασία 
με την Εταιρεία Αlzheimer Αθηνών. Πρόκειται για καινοτόμο 
κοινωνική δομή, η οποία πλέον εδραιώνεται σε πολλούς δήμους 
της Ελλάδας μέσα από το πρόγραμμα «Δήμοι Φιλικοί προς την 
Άνοια», μια επιτυχημένη συνεργασία της Εταιρείας Αlzheimer 
Αθηνών, του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-
Προαγωγή Υγείας (ΕΔΔΥΠΥΥ) καθώς και των αρχών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Η λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού 
εστιάζει στην υποδοχή, την αξιολόγηση, την ενημέρωση και την 
υποστήριξη πολιτών, κατοίκων των δήμων σε επίπεδο πρόληψης 
και αντιμετώπισης της άνοιας. Εξειδικευμένοι επιστήμονες 
όπως ιατρός νευρολόγος, ψυχολόγος & κοινωνικός λειτουργός 
στελεχώνουν την διεπιστημονική  ομάδα και μέχρι στιγμής 
υποστηρίζουν τις παρακάτω δωρεάν υπηρεσίες:

• Διεπιστημονική αξιολόγηση της μνήμης και άλλων νοητικών 
λειτουργιών
• Ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης & ψυχοκοινωνικής στήριξης 
που λειτουργούν σε επίπεδο πρόληψης για την άνοια 
• Ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης 
φροντιστών ανθρώπων με άνοια (συγγενείς & έμμισθοι 
φροντιστές)
• Ατομικές συνεδρίες νοητικής ενδυνάμωσης

Στον Σταθμό μπορούν να απευθύνονται: 

• Άτομα άνω των 65 ετών που επιθυμούν να εξεταστούν και να 
συμμετέχουν σε δράσεις πρόληψης
• Άτομα με άνοια 
• Φροντιστές (οικογενειακοί / έμμισθοι)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (11/2018 – 2/2019)

Συνοπτικά κατά τον πρώτο και δεύτερο χρόνο λειτουργίας 
του Συμβουλευτικού Σταθμού (2015-2017) καταγράφηκαν 
150 αιτήματα, τα οποία αφορούσαν: αξιολόγηση λειτουργίας 
της μνήμης (Τεστ μνήμης), επισκέψεις στην Νευρολόγο και 

συνταγογράφηση, ενημέρωση για την νόσο Αλτσχάιμερ και 
συναφείς διαταραχές. Επίσης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις 
σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος καθώς και ημερίδες με 
θεματολογία σχετική με την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ. 

Κατά τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού, 
ήδη στο πρώτο τρίμηνο (3 ημέρες εβδομαδιαίως) έχουν 
πραγματοποιηθεί τα εξής:

1. Διασύνδεση με υπηρεσίες και φορείς στην ευρύτερη 
περιοχή του δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και διανομή έντυπου 
ενημερωτικού υλικού
2. Τηλεφωνική επικοινωνία για ενημέρωση των συμμετεχόντων 
από προηγούμενες ομάδες
3. Πάνω από 70 τεστ μνήμης
4. 8 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης 
φροντιστών 
5. 8 ατομικές συναντήσεις νοητικής ενδυνάμωσης
6. 20 ραντεβού με την Νευρολόγο που επισκέπτεται τον σταθμό 
μία φορά εβδομαδιαίως
7. Συντονισμός 3 ομάδων πρόληψης - Νοητικής ενδυνάμωσης & 
ψυχοκοινωνικής στήριξης που ξεκίνησαν στα μέσα Νοεμβρίου 
του 2018 και έχουν πλέον συμπληρωθεί με τον ανώτατο αριθμό 
των 45 συμμετεχόντων συνολικά
8. Σχεδιασμός ποικίλων ασκήσεων νοητικής ενδυνάμωσης και 
βιωματικών ασκήσεων σε εβδομαδιαία βάση (ακολουθώντας 
την επικαιρότητα ή κάποια θεματολογία)
9. Εορταστικές εκδηλώσεις
10. Σχεδιασμός επισκέψεων πολιτιστικού περιεχομένου σε 
θέατρα και μουσεία
 

Ο Συμβουλευτικός σταθμός λειτουργεί 3 ημέρες την εβδομάδα 
από τις 09:00 έως τις 15:00 και στεγάζεται στη Λέσχη 
Δημιουργικής Ωριμότητας στο Νέο Ψυχικό (Ρήγα Φεραίου 38) 
, ενώ ομάδα νοητικής ενδυνάμωσης πραγματοποιείται και στο 
Δημοτικό Κατάστημα Φιλοθέης (Καλλιγά 31 & Ρενιέρη). Στοιχεία 
επικοινωνίας: Τηλ. 210-6778166 , ενώ Δευτέρα και Παρασκευή 
και στα τηλ. 213-2014 656, 213-2014 641 & 213-2014 650.

Κλεοπάτρα Αθανασιάδου
Ψυχολόγος

 



8

Συνδυάζοντας εργασία και 
φροντίδα ατόμου με άνοια

Όταν η μητέρα μου διαγνώστηκε με άνοια, δεν μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε τη λέξη άνοια μπροστά της. Δεν είχε άνοια, είχε 
«προβλήματα μνήμης». 
Τα επόμενα 15 χρόνια της ζωής μου θα κυλούσαν προσπαθώντας να 
κρατήσω ισορροπίες μεταξύ της δουλειάς μου ως νοσοκόμα και της 
φροντίδας της μητέρας μου.
Στην αρχή τα συμπτώματα της μητέρας μου περιοριζόντουσαν σε 
αδυναμία να κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς, πράγμα που δεν 
ήταν δύσκολο να εντοπίσουμε μιας και η μητέρα μου ήταν τραπεζικός 
και πριν νοσήσει η ικανότητά της να απομνημονεύει αριθμούς και να 
κάνει πράξεις ήταν εντυπωσιακή. Ο γιατρός της έδωσε φαρμακευτική 
αγωγή για να βοηθήσει τη μνήμη της για κάποιο διάστημα, όταν όμως τα 
φάρμακα που της είχε γράψει τελείωσαν και το ραντεβού με τον γιατρό 
αναβλήθηκε, με αποτέλεσμα να μείνει για κάποιο διάστημα χωρίς 
φαρμακευτική αγωγή και αυτό οδήγησε σε χειροτέρευση της μνήμης 
της. Φυσικά μετά το ραντεβού με το γιατρό, η μητέρα μου συνέχισε την 
αγωγή της και έκτοτε ήμασταν πολύ προσεκτικοί. Όταν ένας ασθενής 
ξεκινήσει φαρμακευτική αγωγή, είναι σημαντικό να μην τη διακόψει. 
Καθώς η ασθένεια της μητέρας μου εξελισσόταν και η κατάστασή 
της επιδεινωνόταν, ήταν όλο και πιο δύσκολο να εργάζομαι και να 
την φροντίζω παράλληλα. Στην πορεία έμαθα μερικά πολύ βασικά 
πράγματα για την φροντίδα τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.
Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας επειδή δεν αντιληφθήκατε το πρόβλημα 
νωρίτερα. Οι γονείς έχουν την τάση να θέλουν να μείνουν ανεξάρτητοι 
και να προστατεύσουν ή να μην επιβαρύνουν τα παιδιά τους!
Οι γονείς μου κατάφεραν να ζήσουν καλά με την άνοια της μητέρας 
μου για κάποια χρόνια χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια. Πήγαιναν ακόμη και 
διακοπές μαζί αρκετά συχνά, μέχρι που ο πατέρας μου χρειάστηκε να 
κάνει εγχείρηση bypass. Η μητέρα μου ήθελε να μείνει μαζί του και 
έτσι κανόνισα να έχει ένα δωμάτιο στο νοσοκομείο που εγχειρίστηκε. 
Μια μέρα που τους επισκέφθηκα, η μητέρα μου πήγε να πάρει κάτι από 
το δωμάτιό της και έλειψε πολλή ώρα. Άρχισα να την ψάχνω, χωρίς να 
μπορώ να την βρω. Όταν τελικά κατάφερα να τη βρω, την βρήκα να 
περιπλανιέται στην αντίθετη πτέρυγα από αυτή του δωματίου της. Ήταν 
αρκετά θλιβερό να την βλέπω σε τέτοια σύγχυση και μπορούσα να 
καταλάβω ότι και εκείνη είχε ταραχθεί. 
Ο μπαμπάς ανάρρωσε, η μαμά όμως συνέχισε να επιδεινώνεται. Άρχισε 
να μην μπορεί να διαχειριστεί απλά πράγματα όπως να πληρώσει τους 
λογαριασμούς. Μια φορά μάλιστα πλήρωσε δύο φορές τον λογαριασμό 
του νερού και άφησε απλήρωτο το τηλέφωνο. 
Χρησιμοποιήστε την φαντασία σας και την ευρηματικότητά σας για να 
βοηθήσετε το άτομο με άνοια!
Μια μέρα οι γονείς μου ήρθαν στο σπίτι μας για φαγητό. Στο δικό τους 
σπίτι, ο μπαμπάς μου συνήθως μαγειρεύει και η μητέρα μου μετά το 
φαγητό λέει: «Εσύ μαγείρεψες, θα πλύνω εγώ τα πιάτα». Μετά βέβαια 
ξεχνάει ότι το είπε και αναγκάζεται ο πατέρας μου να κάνει και αυτό. 
Πολλές φορές ακούω τη μητέρα μου να μου λέει «ο πατέρας σου είναι 
θυμωμένος μαζί μου. Δεν ξέρω τι κάνω λάθος..». Προσπάθησα να 
εξηγήσω στον πατέρα μου ότι θέλει να κάνει τα πράγματα που λέει απλά 
ξεχνάει, όμως δεν ήταν χαρούμενος με τέτοιες καταστάσεις. Ψάχνοντας 
και διαβάζοντας, έμαθα ότι αν ο μπαμπάς της έδινε μια ώθηση όπως να 
της δώσει την πετσέτα ή το σφουγγάρι των πιάτων, θα ενεργοποιούταν 
και πολύ πιθανό να σηκωνόταν και να έπλενε τα πιάτα. Χειρισμοί σαν 
αυτόν θα καλυτέρευε πολύ τα πράγματα μεταξύ τους και θα έδιωχνε την 
ένταση και το άγχος. 
Η μητέρα μου κάποια στιγμή χειροτέρευσε πολύ και απότομα, με 
αποτέλεσμα να την βάλουμε σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Την 
πρώτη μέρα στον νέο αυτό χώρο, έμοιαζε μπερδεμένη και φοβισμένη, 
σταδιακά όμως προσαρμόστηκε.
Ξέρετε τον άνθρωπό σας καλύτερα από τον καθένα. Εμπιστευτείτε το 
ένστικτό σας και σε συνεννόηση πάντα με κάποιον ειδικό, κάντε αυτό 
που θεωρείτε καλύτερο για αυτόν!
 

Το περασμένο φθινόπωρο μεταφέραμε την μητέρα μου σε μια άλλη 
μονάδα φροντίδας που ήταν εξαρχής η πρώτη μας επιλογή. Ήταν πολύ 
καλύτερα εκεί! Έκανε συχνά παράπονα στο προσωπικό ότι της λέω 
συνεχώς τι να κάνει, μετά χαμογελούσε και μου έλεγε «Τί θα έκανα 
χωρίς εσένα;!». Γελούσαμε αρκετά. Χρησιμοποιούσε βοήθημα για να 
περπατήσει αλλά ήταν λειτουργική σε μεγάλο βαθμό. Ένα απόγευμα 
που την επισκέφθηκα μετά τη δουλειά, την ρώτησα αν θέλει να προβάρει 
μερικά καλοκαιρινά ρούχα που της αγόρασα. Της άρεσε η ιδέα και τα 
δοκίμασε όλα, περάσαμε πολύ καλά εκείνη τη μέρα.
Τα άτομα με άνοια μπορούν να πάρουν αποφάσεις, απλά χρειάζονται 
χρόνο!
Όταν η μαμά ξεκίνησε να μετακινείται αποκλειστικά με καροτσάκι, 
η μετακίνησή της έγινε πολύ δύσκολη ακόμη και με το αυτοκίνητο. 
Θέλαμε να την πάρουμε σπίτι μια χρονιά για να κάνουμε όλοι μαζί 
Χριστούγεννα. Περάσαμε πολύ καλά, φάγαμε, διασκεδάσαμε. Ήταν από 
τα καλύτερα Χριστούγεννα που κάναμε σαν οικογένεια. Ήταν επίσης 
και τα τελευταία της μητέρας μου. Λίγο καιρό αργότερα ο πατέρας μου 
πέθανε. Πήγαμε τη μητέρα μου στο νοσοκομείο να τον επισκεφθεί 
αλλά λόγο του προχωρημένου σταδίου άνοιας δεν είμαι σίγουρη πως 
αντιλαμβανόταν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Στην κηδεία του τα 
κατάφερε επίσης αρκετά καλά δεδομένων των συνθηκών. 
Μην εστιάζετε στην άνοια αλλά στο άτομο!
Όσο ήταν άρρωστη, η μητέρα μου κι εγώ περάσαμε πολλές ώρες μαζί 
μαγειρεύοντας, πλέκοντας, περπατώντας και γελώντας. Προσπαθήστε 
να εκτιμάτε και να ζείτε την κάθε στιγμή, να χορτάσετε το χαμόγελο 
και τη σοφία του ανθρώπου σας. Μια ανάμνηση που ξεχωρίζει ήταν μια 
μέρα που πηγαίναμε με το αυτοκίνητο σε ένα οικογενειακό τραπέζι και 
η μητέρα μου κοίταξε από το παράθυρο και σχολίασε το πόσο όμορφα 
ήταν τα δέντρα και ο ήλιος. Ήταν απρόσμενο, αλλά είχε δίκιο ήταν 
πράγματι πολύ όμορφα εκείνη τη μέρα. Μια άλλη φορά, όταν η κόρη μου 
χώρισε με το αγόρι που ήταν κάμποσα χρόνια, η μητέρα μου σχολίασε 
«Δεν μου άρεσε έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν ο σωστός γι’ αυτήν!». Χάρισε 
πολλά χαμόγελα με την απάντηση της.
Λίγο μετά το θάνατο του πατέρα μου, χρειάστηκε να επισκεφθώ την 
μεγάλη μου κόρη που ζει σε άλλη πόλη και είχε μόλις γεννήσει. 
Επισκέφθηκα λοιπόν τη μητέρα μου πριν φύγω και της έδειξα όλα τα 
πράγματα που είχα αγοράσει για το μωρό. Δεν έτρωγε καθόλου σε 
αυτή τη φάση. Σε μια στιγμή που δεν ξέρω αν ήταν στιγμή διαύγειας ή 
σύγχυσης με ρώτησε «Τι θα κάνεις χωρίς εμένα;». Της απάντησα πως 
θα μου λείπει αλλά θα είμαι καλά. Λίγες μέρες αφότου έφυγα, μου 
τηλεφώνησαν για να μου πουν ότι η κατάστασή της είχε χειροτερεύσει 
πολύ. Το προσωπικό της μονάδας ήταν υπέροχο. Είναι σημαντικό να 
υπάρχει μια υγιής και λειτουργική σχέση με το προσωπικό της μονάδας 
φροντίδας. Στάθηκαν δίπλα μας σε όλη τη διάρκεια παραμονής της 
μητέρας μου εκεί και ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικοί.
Πέθανε 3 μέρες αργότερα, ακριβώς ένα μήνα μετά τον πατέρα μου. 
Ήταν πολύ δύσκολο για μένα το ότι τους έχασα τόσο σύντομα και τους 
δύο. Μου λείπουν και οι δυο πάρα πολύ. Αν μπορούσα να δώσω μια 
συμβουλή σε όσους φροντίζουν κοντινά τους άτομα με άνοια θα ήταν 
να μοιραστούν τις ιστορίες τους και να ζητήσουν βοήθεια και στήριξη. 
Πολύ συχνά η φροντίδα ενός ατόμου με άνοια μας κάνει να ξεχνάμε 
τις δικές μας ανάγκες και να βάζουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη 
μοίρα. Ο κίνδυνος όμως εξουθένωσης είναι μεγάλος και θα πρέπει 
να φροντίζουμε την ψυχική και σωματική μας υγεία πρώτα, για να 
μπορέσουμε να φροντίσουμε σωστά τον άνθρωπό μας.
Η άνοια είναι ένα μεγάλο ταξίδι που μας δίνει το χρόνο και τη δυνατότητα 
να πούμε και να κάνουμε πράγματα που πάντα θέλαμε να κάνουμε 
με το αγαπημένο μας πρόσωπο αλλά είτε δεν βρίσκαμε χρόνο είτε τα 
θεωρούσαμε δεδομένα. Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο αυτό στο έπακρο.

Μ.Π.
Φροντίστρια

Πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ
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Στην Ελλάδα το φορτίο της φροντίδας 
του ανοϊκού ασθενούς το επωμίζεται στις 
πλείστες των περιπτώσεων κάποιο μέλος 
της οικογένειάς του. Αναμφισβήτητα, 
οι προκλήσεις με τις οποίες έρχεται 
αντιμέτωπος ο εν λόγω φροντιστής είναι 
μεγάλες. Καλείται από τη μια στιγμή στην 
άλλη να υιοθετήσει πρωτόγνωρους για 
αυτόν ρόλους, σε ένα πλαίσιο πένθους 
και αβεβαιότητας. Η επιβάρυνση που 
υφίσταται είναι πολυδιάστατη και μπορεί 
να αφορά μεταξύ άλλων στη σωματική 
και ψυχική του υγεία, στην κοινωνική 
του ζωή, στον επαγγελματικό τομέα και 
στα οικονομικά του. Μάλιστα, σύμφωνα 
με μελέτες, η παροχή φροντίδας προς 
έναν ανοϊκό ασθενή είναι περισσότερο 
στρεσογόνος σε σχέση με άλλες 
περιπτώσεις παροχής φροντίδας. Επίσης, 
μελέτες δεικνύουν πως η πλειονότητα 
των φροντιστών ασθενών με άνοια 
παρουσιάζει αυξημένα επίπεδα stress, 
που τους καθιστούν ευάλωτους στην 
ανάπτυξη ψυχικών και σωματικών 
νοσημάτων και συνακόλουθα οδηγούν 
σε μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης. 
Επιπλέον, όταν εκπίπτει η λειτουργικότητα 
του βασικού φροντιστή μοιραία εκπίπτει 
και η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας 
προς τον ανοϊκό ασθενή. 
Τα παραπάνω καθιστούν επιτακτική την 
ανάγκη να εξοπλιστεί η φαρέτρα των 

φροντιστών με εργαλεία διαχείρισης 
των δυσκολιών με τις οποίες έρχονται 
αντιμέτωποι. Τα τελευταία χρόνια 
πληθαίνουν οι εργασίες που μελετούν την 
επίδραση του mindfulness σε πληθώρα 
νοσημάτων, ψυχικών και σωματικών, 
καθώς και σε υγιείς πληθυσμούς. Μεταξύ 
αυτών περιλαμβάνονται και έρευνες που 
εξετάζουν την επίδραση του mindfulness 
στους φροντιστές ασθενών με άνοια. Τα 
αποτελέσματα αυτών είναι ενθαρρυντικά, 
καθώς δεικνύουν πως το mindfulness 
μειώνει τα καταθλιπτικά συμπτώματα και 
τα επίπεδα αντιλαμβανόμενου stress των 
φροντιστών και βελτιώνει τη σχετιζόμενη 
με την ψυχική υγεία ποιότητα ζωής και την 
ικανότητα διαχείρισης των προκλήσεων 
με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο 
βασικός φροντιστής.
Τι είναι όμως το mindfulness; Mindful-
ness είναι η συνειδητή εστίαση του νου 
μας στην παρούσα στιγμή δίχως επίκριση 
ούτε προσκόλληση σε αυτή. Όταν είμαστε 
mindful είμαστε ενήμεροι της παρούσας 
στιγμής, είμαστε αφυπνισμένοι και σε 
εγρήγορση, όπως ένας θυροφύλακας 
που έχει επίγνωση ανά πάσα στιγμή ποιος 
διαβαίνει το κατώφλι. Εν τούτοις, δεν 
προσκολλώμαστε στην παρούσα στιγμή, 
αλλά αποδεχόμαστε τη ρευστότητα αυτής, 
καθώς αναδύεται και αποδράμει. Θα 
μπορούσαμε να αντιπαραβάλλουμε το 

mindfulness με την αυτοματοποιημένη 
συμπεριφορά: πόσες φορές δεν έχουμε 
διανύσει το δρόμο της επιστροφής από τη 
δουλειά στο σπίτι μας σκεφτόμενοι αυτά 
που συνέβησαν στον εργασιακό χώρο ή 
αυτά που μας περιμένουν στο σπίτι μας 
και πριν καλά-καλά το καταλάβουμε 
έχουμε ήδη φτάσει στον προορισμό μας. 
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής αυτής 
ο νους μας δεν είναι εστιασμένος στην 
παρούσα στιγμή της διαδρομής, στο εδώ 
και στο τώρα. Δεν παρατηρούμε τους 
ανθρώπους που προσπερνάμε και τις 
πλατείες που διασχίζουμε. Δεν ακούμε τα 
κορναρίσματα των αυτοκινήτων, τις φωνές 
των περαστικών, το κελάηδημα των 
πουλιών. Δεν μυρίζουμε τις μυρωδιές που 
αναδίδονται από το φούρνο της γειτονιάς 
και τα ολάνθιστα πάρκα. Διασχίζουμε 
αυτή τη διαδρομή αυτοματοποιημένα και 
σε καμία περίπτωση κατά ένα mindful 
τρόπο. Όταν είμαστε mindful ζούμε τη 
ζωή με τα μάτια μας ορθάνοιχτα και τις 
αισθήσεις μας ενεργοποιημένες. Είναι 
σαν να καλούμαστε να διασχίσουμε ένα 
δωμάτιο γεμάτο έπιπλα με σβηστά ή με 
ανοιχτά τα φώτα. Το mindfulness γυρίζει 
τους διακόπτες του φωτισμού στο “on”.

Γεωργούλης Αλέξανδρος                                                                                                    
Ψυχίατρος

Φροντιστές & MINDFULNESS
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Η Ημέρα Φροντιστή είναι o θεσμός που έχει καθιερώσει εδώ 
και περισσότερα από 10 χρόνια η  Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, 
ως ένδειξη αναγνώρισης του δύσκολου έργου που επιτελούν οι 
φροντιστές των ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές 
άνοιας.  
Στη νόσο Αλτσχάιμερ, μαζί με τον ασθενή πάσχει όλη η 
οικογένεια. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 200.000 άτομα με 
νόσο Αλτσχάιμερ.  Στο καθένα από αυτά αντιστοιχούν τουλάχιστον 
δύο άνθρωποι –συνεπώς 400.000- που  φροντίζουν σε τακτική 
βάση για την κάλυψη την αναγκών του, για την άνετη, ασφαλή 
και με αξιοπρέπεια διαβίωσή του. Είναι συνήθως μέλη της 
οικογένειας και στη συντριπτική τους πλειονότητα γυναίκες, 
εντελώς απροετοίμαστες για το δύσκολο ρόλο που καλούνται να 
αναλάβουν.
Οι αυξημένες απαιτήσεις της φροντίδας έχουν ως αποτέλεσμα 
την οικονομική, ψυχολογική και σωματική επιβάρυνση των 
φροντιστών των ατόμων με άνοια και η αναγνώριση και η 
ανακούφιση του φορτίου τους αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης της νόσου. 

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών με σεβασμό, υπευθυνότητα 
και συνέπεια συμπαραστέκεται στους φροντιστές έμπρακτα, 
ενισχύοντας τις δεξιότητες που απαιτεί ο δύσκολος ρόλος τους 
και προσφέροντας ανακούφιση στη δύσκολη καθημερινότητα. 

Η Ημέρα Φροντιστή είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση και την 
ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών ατόμων με άνοια και 
νόσο Αλτσχάιμερ. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις ίδιους κύκλους 10:00-
12:00, 13:00-15:00 και 16:00-18:00. Κάθε κύκλος θα ξεκινήσει 
με διάλεξη για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ από την πρόεδρο 
της Εταιρείας Δρ. Παρασκευή Σακκά. Θα ακολουθήσει ομιλία για 
την καθημερινή πραγματικότητα και τη συμπεριφορά σε άτομα με 
άνοια, από τον ψυχολόγο-δρ γεροντολογίας Κωστή Προύσκα. Ο 
Μιχάλης Λάβδας, ψυχολόγος, θα μιλήσει για το νέο πρόγραμμα 
της Εταιρείας «Χτίζοντας κοινότητες φιλικές προς την άνοια».
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ο καθένας χωριστά και να βρουν απαντήσεις στις 
απορίες τους.
Θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη σας για το τι περιμένετε από μια 
μέρα αφιερωμένη στον φροντιστή.
Στείλτε τις ιδέες σας στο info@alzheimerathens.gr για το τι θα 
θέλατε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ή μοιραστείτε μαζί μας 
την εμπειρία σας ως φροντιστής. 

Είσοδος ελεύθερη. 

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019
Ακαδημίας 42, Αθήνα

Γιατί φροντίδα, δεν είναι να γίνεσαι 
κομμάτια. 

Τι κάνεις για σένα;

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο 210 7013271
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

ΗΜΕΡΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ 

Ατόμων με άνοια 
ή Αλτσχάιμερ
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Απολογισμός του 
προγράμματος «Φροντίζουμε 
Αυτούς που Φροντίζουν»

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

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών με τη χρηματοδότηση του 
ιδρύματος ΤΙΜΑ υλοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία παρέμβαση 12 
μηνών για την υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια κατ’ 
οίκον από τον Σεπτέμβριο 2017 έως τον Αύγουστο 2018. Κατά 
τη συγκεκριμένη παρέμβαση, εξυπηρετήθηκαν 114 οικογένειες 
υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο των 100 οικογενειών με 
διάθεση να ανταποκριθεί ο φορέας στις αυξανόμενες ανάγκες 
των φροντιστών. Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος έλαβαν 
υπηρεσίες 225 φροντιστές, αποτέλεσμα που πιστοποιεί την 
ενεργοποίηση του υποστηρικτικού δικτύου των φροντιστών καθώς 
αντιστοιχούν έτσι περισσότεροι από 2 φροντιστές ανά ασθενή. 
Αυτό διασφαλίζει και την αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα 
της επίδρασης του προγράμματος καθώς η επιβάρυνση μειώνεται 
όταν μπορεί να μοιραστεί ανάμεσα σε περισσότερα από ένα άτομα. 
Η διεπιστημονική ομάδα παρέμβασης ακολούθησε ολιστική 
προσέγγιση και τεχνικές όπως η οικογενειακή συμβουλευτική, 
η χρήση μέντορα και η συμπληρωματικότητα των ρόλων που 
μεγιστοποίησαν τη συμμετοχή όχι μόνο του κύριου φροντιστή 

αλλά και των συγγενών (σύντροφος, παιδιά, εγγόνια). 
Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης τεκμηριώνεται τόσο από 
την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων με τους ωφελούμενους 
όσο και από τη χρήση ειδικών ψυχομετρικών κλιμάκων που 
δείχνουν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (πριν και μετά) στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη μείωση των αναφερόμενων 
συναισθημάτων απελπισίας και θλίψης, στη μείωση της έντασης 
και νευρικότητας, στη βελτίωση του ύπνου, στη βελτίωση της 
σχέσης οικογενειακού φροντιστή με το άτομο με άνοια, στην 
ενίσχυση του δικτύου υποστήριξης κ.λπ. (Ν=89, 2 tailed paired 
t-test, CI: 95%, a<0.05). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα έχουν 
παρουσιαστεί ήδη σε επιστημονικές εργασίες σε εθνικά και 
ευρωπαϊκά δίκτυα (Barlou, Lavdas, Voutos & Sakka, 2018 – Alz-
heimer Europe). Με την ποιοτική ανάλυση, αναδύθηκαν στοιχεία 
που αποδεικνύουν πως η ψυχοκοινωνική προσέγγιση της ομάδας 
ήταν βασικός παράγοντας επιτυχίας. 
Παραθέτουμε συγκεκριμένα σχόλια φροντιστών που 
καταγράφηκαν:

Με βάση τα ποσοτικά στοιχεία πραγματοποιήθηκαν 6508 
θεραπευτικές δράσεις με έμφαση στη φροντίδα του κύριου 
φροντιστή και στη ενδυνάμωσή του με ψυχοκοινωνική κυρίως 
κατεύθυνση. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από ψυχολόγο 
(συμβουλευτική, νευροψυχολογική αξιολόγηση και νοητική 
ενδυνάμωση), νοσηλεύτρια (φροντίδα και υγιεινή, εκπαίδευση 
και κινητοποίηση), γιατρό (κλινική εκτίμηση, φαρμακευτική 
παρέμβαση), κοινωνικό λειτουργό (ενημέρωση για κοινωνικά 
και νομικά θέματα, διασύνδεση), γυμνάστρια (χαλάρωση και 
ενδυνάμωση). Έχει σημασία να τονίσουμε ότι στην οικογενειακή 
συμβουλευτική υπήρχε συνολική συμμετοχή της ομάδας. 
Παρατηρήθηκε επίσης, αυξητική τάση της χρήσης των μεντόρων 
που ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες στη χρήση, ενώ αρκετοί 

από τους ωφελουμένους διατήρησαν την επαφή με τους μέντορες 
και διασυνδέθηκαν με τις υπόλοιπες δράσεις της Εταιρείας Alz-
heimer Αθηνών όπως είναι τα σεμινάρια φροντιστών, η λήψη 
υποστηρικτικών υπηρεσιών από τα Κέντρα Ημέρας της Εταιρείας, 
η υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι» και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 
Συμπληρωματικά με τις εξειδικευμένες δράσεις που 
παρασχέθηκαν από την πολυκλαδική ομάδα (ψυχίατρος, 
νοσηλεύτρια, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, γυμναστής) 
πραγματοποιήθηκαν 547 δράσεις οικογενειακής συμβουλευτικής 
με στόχο να δημιουργηθεί κοινός χώρος για την κατανόηση της 
άνοιας και των συνοδών συμπτωμάτων της αλλά και να βρεθούν 
κατάλληλες λύσεις για τη φροντίδα των ατόμων με άνοια.

«Τα παιδιά από την ομάδα ήταν εξαιρετικά. 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». 
«Τους περιμέναμε. Ο γιατρός μας τραγουδούσε κάθε μέρα. Τραγουδούσαμε όλοι μαζί».

«Μου κάνει καλό να μπορώ να βγω στη γειτονιά. Ξέρω όλο τον κόσμο εδώ γιατί μένω από 8 χρονών. Ήμουν δασκάλα εδώ κοντά και 
με ξέρουν όλοι. Ρωτάνε για το πρόβλημα και κάποιοι έρχονται κι εδώ».

«Σε εμένα λειτούργησε ψυχοθεραπευτικά η παρέμβαση. Ένιωσα ότι η Ξανθή ήταν ο μέντοράς μας. Έκανα κι εγώ ψυχοθεραπεία 
γιατί κι εγώ έχω αναλάβει πολλά και έχω κι εγώ τα δικά μου θεματάκια. Έχω περάσει κι εγώ κάποιες καταστάσεις δύσκολες στσην 
οικογένειά μου»

«Προσπάθησα να δω τι είναι αυτό που δεν έχω κάνει. Και στο γιατρό αυτό λέω: Τι άλλη βοήθεια μπορώ να δώσω;».

«Με συμβούλευσαν σωστά και στα νομικά θέματα. Δε γίνεται να τα ξέρεις όλα όσο και να διαβάσεις». 
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Από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων της εξωτερικής 
αξιολόγησης, σημειώθηκε σημαντική ωφέλεια και 
ανακούφιση των φροντιστών οι οποίοι έμαθαν να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικότερα τις «συναισθηματικές μεταπτώσεις 
τους», να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερους τρόπους για 
την φροντίδα του ανθρώπου με άνοια (υγιεινή, μπάνιο κ.λπ.) 
αλλά και να φροντίζουν και τον εαυτό τους αξιοποιώντας τις 
ευκαιρίες ψυχαγωγίας μέσα από το πρόγραμμα (π.χ. εισιτήρια 
για το θέατρο) ή ενεργοποιώντας οι ίδιοι πόρους από το δικό 
τους υποστηρικτικό δίκτυο και δίνοντας στον εαυτό τους τη 
δυνατότητα να ξεκουραστεί και να «μοιραστεί τη φροντίδα». 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς έχει βρεθεί σημαντική 
συσχέτιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων και σωματικής 
κόπωσης σε φροντιστές οι οποίοι αναλώνουν σημαντικό χρόνο 
στη φροντίδα του ανθρώπου που πάσχει από άνοια. 
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η διασύνδεση των οικογενειών 
με τους Δήμους στους οποίους υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 
αλλά και τις κοινοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν ανά 
περιοχή. Η συνέχεια της φροντίδας και η ενδυνάμωση των 
τοπικών συμμαχιών για τη φροντίδα των ατόμων με άνοια 
αποτελεί προτεραιότητα στη δημιουργία Κοινοτήτων φιλικών 
προς την άνοια με αποτελέσματα που έχουν άμεση επίδραση 
στην ανακούφιση του φορτίου των οικογενειών. Η παρέμβαση 
αποτελεί ολοκληρωμένη φροντίδα της οικογένειας με έμφαση 
στους φροντιστές και προσαρμόζεται στην κάθε οικογένεια με 
βάση τις παρατηρούμενες ανάγκες. 

Στον παραπάνω πίνακα ακολουθεί η καταγραφή (%) των 
περιοχών παρέμβασης. 

Το τρέχον έτος, η  Εταιρεία Alzheimer Αθηνών στο πλαίσιο της 
εκστρατείας  Κοινότητες φιλικές προς την άνοια, υλοποιεί 
μια σειρά δράσεων προς την κατεύθυνση για την αλλαγή της 
νοοτροπίας και των συμπεριφορών σχετικά με την άνοια μέσα 
στην κοινότητα. 

Κοινοτικές φιλικές προς την άνοια είναι κοινότητες στις 
οποίες τα άτομα με άνοια έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη 
διάγνωση, θεραπεία και φροντίδα, έχουν καλή ποιότητα ζωής, 
αντιμετωπίζονται με σεβασμό και κατανόηση και οι φροντιστές 
τους έχουν την απαραίτητη πρακτική υποστήριξη και βοήθεια. 
Σε μία τέτοια κοινότητα η προσέγγιση είναι πολυσυμμετοχική: 
πολιτικοί, φορείς υγείας, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, 
σύλλογοι,  τοπικά καταστήματα και επιχειρήσεις, απλοί πολίτες 
ανεξαρτήτως ηλικίας, όλοι οφείλουμε να συμμετέχουμε στην 
προσπάθεια!
Το πρόγραμμα «Φροντίζουμε Αυτούς που Φροντίζουν» 
αποτελεί βασικό πυλώνα της εκστρατείας μας! 

Δρ. Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος – Ψυχίατρος

Στον παρακάτω πίνακα ακολουθεί η καταγραφή (%) των περιοχών παρέμβασης. 
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Φυσιολογικό γήρας

Ένας αποδεκτός ορισμός για το φαινόμενο 
της γήρανσης είναι ότι συντελείται μια 
προοδευτική απώλεια ενέργειας. Η 
διαδικασία της γήρανσης ξεκινά με 
την γέννηση του κάθε ανθρώπου. Η 
επιστημονική έρευνα συνεχίζεται ώστε 
να δοθούν απαντήσεις σχετικά με τους 
γενετικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες που παίζουν ρόλο στη 
διαδικασία της γήρανσης. Περισσότερες 
από 300 θεωρίες υπάρχουν στις μέρες 
μας. Οι θεωρίες γήρανσης κατά τον 
Hayflick (1985)ταξινομούνται στις 
εξής: α. κυτταρικές θεωρίες γήρανσης, 
β. γενετικές θεωρίες και γ. θεωρίες 
ελέγχου γήρανσης. Οι κυτταρικές θεωρίες 
επικεντρώνονται στις εκφυλιστικές 
αλλαγές που γίνονται στα κύτταρα και 
κυρίως στη δράση των ελεύθερων ριζών. 
Οι  γενετικές θεωρίες μελετούν το ρόλο 
της κληρονομικότητας, προτείνοντας 
ότι η διάσπαση της αλυσίδας των 
νουκλεοτιδίων του DNA γίνονται σε όλη 
η διάρκεια της ζωής αλλά τα εμφανή 
σημάδια παρουσιάζονται σε μεγάλη 
ηλικία. Τέλος, οι θεωρίες ελέγχου 
γήρανσης επικεντρώνονται στο ρόλο 
του ανοσοποιητικού συστήματος, στις 
αλλοιώσεις του κεντρικού νευρικού 
και του ενδοκρινικού συστήματος. 
Περιγράφοντας ένα γενικό μοντέλο 
γήρανσης, μπορούμε να πούμε 

ότι  οι επιπτώσεις είναι εμφανείς σε 
όλα τα λειτουργικά συστήματα του 
οργανισμού. Μια σύντομη περιγραφή 
αυτών των επιπτώσεων συνοψίζεται 
στα παρακάτω: αύξηση του βάρους, 
του λιπώδη ιστού, μείωση της μυϊκής 
μάζας, του αναστήματος,  καταστροφή 
χονδροκυττάρων και κολλαγόνων ινών, 
ελάττωση της αερόβιας ικανότητας, 
αύξηση του πάχους του μεσοκοιλιακού 
διαφράγματος και των τοιχωμάτων 
αριστερής κοιλίας, ελάττωση του 
όγκου παλμού και του αριθμού 
των βηματοδοτικών κυττάρων του 
φλεβόκομβου, εναπόθεση αμυλοειδούς, 
καθημερινή απώλεια νευρώνων 
του κεντρικού και περιφερικού 
νευρικού συστήματος κτλ. Είναι καλά 
τεκμηριωμένο ότι η φυσική άσκηση έχει 
οφέλη στο μυοσκελετικό, καρδιαγγειακό, 
αναπνευστικό, ενδοκρινικό και νευρικό 
σύστημα των ηλικιωμένων περιορίζοντας 
τον κίνδυνο εμφάνισης σωματικών και 
ψυχολογικών ασθενειών. Προγράμματα 
φυσικής άσκησης που βασίζονται στην 
έννοια των ενεργειακών ισοδύναμων 
και στην επίτευξη καθορισμένης 
καρδιακής συχνότητας έχουν τα 
μέγιστα αποτελέσματα. Ο προσεκτικός 
ιατρικός έλεγχος είναι απαραίτητος 
πριν οποιαδήποτε συστηματική φυσική 
δραστηριότητα καθώς και ο σχεδιασμός  

του προγράμματος άσκησης εξατο-
μικευμένα, δηλ. προσαρμοσμένος στις 
ανάγκες, ικανότητες και επιθυμίες 
του ηλικιωμένου ασκούμενου. 
Δραστηριότητες όπως το περπάτημα, 
η κολύμβηση και το ποδήλατο 
βοηθούν στην οικοδόμηση της 
καρδιοαναπνευστικής αντοχής. Η yoga, 
το pilates και η ενδυνάμωση με βαράκια 
ή λάστιχα μπορούν να ενισχύσουν το 
μυϊκό σύστημα. Ασκήσεις stretching και 
ισορροπίας βοηθούν στην πρόληψη των 
πτώσεων. Η άσκηση έχει και κοινωνικά 
οφέλη στους ηλικιωμένους γιατί 
ενισχύεται η ανεξαρτησία και η αυτάρκεια, 
η κοινωνική αλληλεπίδραση  διευρύνει 
τον κύκλο γνωριμιών τους και περιορίζει 
τα στερεότυπα για το γήρας αφού δίνει τη 
δυνατότητα σύναψης σχέσεων με νεότερα 
άτομα. Το γήρας είναι κάτι που απασχολεί 
διαχρονικά την ανθρωπότητα. Μέχρι να 
καταφέρει η επιστημονική κοινότητα να 
καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα 
σχετικά με τις βιολογικές διεργασίες, ένας 
ασφαλής, ανέξοδος και διασκεδαστικός 
τρόπος ελέγχου και επιβράδυνσης του 
γήρατος, είναι η φυσική άσκηση.   

Δημακοπούλου Ελένη,
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Phd
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Θυμάμαι & Γράφω

Όσους περισσότερους διάσημους ανθρώπους μπορώ σε κάθε κατηγορία 

(επιστήμονες, καλλιτέχνες, πολίτικους κ.τ.λ.)

Που ήταν σπουδαίοι εφευρέτες

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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Που είναι/ήταν Έλληνες του εξωτερικού
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.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Που είχαν διπλή επαγγελματική ιδιότητα
(κάποιους τους θυμόμαστε με ένα επάγγελμα, αλλά αν σκεφτούμε καλύτερα είχαν διπλή ιδιότητα) 
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Που το μικρό τους όνομα είναι «Νίκος»

.................................................................................................................................................................................................
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