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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, 
Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή: 09:00-17:00
Δευτέρα - Πέμπτη: 09:00-20:00
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

Ιατρείο Μνήμης
Στα τακτικά ιατρεία μνήμης, των Κέντρων Ημέρας της Εταιρείας, εξετάζονται άτομα με 
προβλήματα μνήμης άνω των 60 ετών με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της 
νόσου Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών άνοιας.
Επίσης, γίνεται αξιολόγηση των ατόμων τα οποία έχουν ήδη διαγνωστεί με κάποια 
μορφή άνοιας και σκοπεύουν να ενταχθούν στα προγράμματα των δραστηριοτήτων 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
Έκδοση ενημερωτικών εντύπων

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, 

Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια προχωρά με γοργά βήματα η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 
την Άνοια. Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια ιδρύονται  στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος καθώς και νέα 
Ιατρεία Μνήμης σε Γενικά Νοσοκομεία της Επαρχίας. 

 

Εδώ και ένα χρόνο το Υπουργείο Υγείας όρισε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη δημιουργία  σχεδίου 
νόμου για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους. Στην Επιτροπή 
συμμετέχουν γιατροί, βασικοί επιστήμονες, νομικοί και φροντιστές ατόμων με άνοια.  Όλοι εργάζονται 
συστηματικά για να αναπτύξουν ένα σχέδιο νόμου με στόχο να επισημανθούν τα δικαιώματα των ατόμων 
στον συγκεκριμένο τομέα της άνοιας, καθώς παραμένουν «αόρατοι» και ασαφείς στο γενικό νομοθετικό 
πλαίσιο της ψυχικής υγείας. Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή εξετάζει θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους (προσωπική ελευθερία και αυτονομία, δικαίωμα μετακίνησης, 
προστασία της ιδιωτικής ζωής, διαχείριση ιατρικών δεδομένων, λήψη αποφάσεων για ιατρικά ζητήματα 
κ.λπ.). Επίσης συμπεριλαμβάνονται νομοθετικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένα θέματα όπως η ασφάλεια 
οδήγησης, η διαθήκη εν ζωή, ο πληρεξούσιος υγείας και ζητήματα υποστήριξης των φροντιστών από 
επαρκείς κοινωνικούς θεσμούς

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προσπάθεια δημιουργίας Κοινοτήτων 
Φιλικών προς την άνοια. Οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας με άνοια πρέπει να έχουν ασφαλή και εύκολη 
πρόσβαση και σωστή αντιμετώπιση στη γειτονιά ή την περιοχή όπου ζουν, σε εμπορικά καταστήματα, σε 
δημόσιες υπηρεσίες, σε μέσα μαζικής μεταφοράς και χώρους αναψυχής ώστε να συνεχίσουν να ασκούν 
τα δικαιώματα τους ως πολίτες και να προσφέρουν στην κοινωνία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών έχει ήδη επιμορφώσει τους υπαλλήλους των ΚΕΠ της Αθήνας, τους 
αστυνομικούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, υπαλλήλους σούπερ μαρκετ και οδηγούς ταξί προς την 
κατεύθυνση αυτή.

Για 200.000  Έλληνες με άνοια, η καθημερινότητα είναι μια πορεία στο άγνωστο.
Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών τους δείχνει το δρόμο!
          Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - Ψυχίατρος 
Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer

ΧΟΡΗΓΟI

ΦΙΛΟΙ

Κων/νος Μαυραντώνης, Απόστολος Μπουγαΐδης, Σωκράτης Λεκέας, Δροσούλα Θεραπιώτου, Νόρα Ματκοβίδου 
 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
 
Βηθλεέμ Σκαλίδη εις μνήμην Γεωργίου Τέντε
Γεώργιος Καζατζίδης, Δήμητρα Καζατζίδη εις μνήμην Αικατερίνης Καζατζίδη
Θεοδώρα Μουφλή εις μνήμην Δημητρίου Μουφλή
Γιάννης Σταυρουλάκης εις μνήμην Βασιλικής Σταυρουλάκη
Τριανταφυλλιά Νικολούδη, Μάρκος Ζάχαρης, Ηλίας Φυτσίλης, Θωμάς Ντανόπουλος, Δημήτρης Ντανόπουλος, Ευρυδίκη Σιγάλα, Ιωάννης 
Τσιάκας, Ελένη Φραγκάκη, Νίκη Κάντζου, Λ. Κυνηγαλάκη, Ανδριανή Πασσά, Άννα Ζουγανέλη, Θώμας Πάσχος  εις μνήμην Ελευθερίας 
Νικολούδη
Ευάγγελος Σταμούλης εις μνήμην Μαρίας Σταμούλη-Συμεωνίδου
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της EUROBANK εις μνήμην Ελένης Γιαννιουδάκη

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σοφία Γιόκαρη, Ευαγγελία Αρχοντάκη
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Πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Το αναμφισβήτητο επίτευγμα της σύγχρονης εποχής είναι η 
αύξηση του προσδόκιμου ζωής, γεγονός το οποίο αλλάζει την 
ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού και δημιουργεί καινούργια 
κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα. Εκτιμάται πως μέχρι το 2050 
ο παγκόσμιος πληθυσμός άνω των 60 ετών θα ξεπερνά τα δυο 
δισεκατομμύρια, μεταβάλλοντας σημαντικά την έως τώρα 
γνωστή πληθυσμιακή πυραμίδα. Ολόκληρη η ανθρωπότητα, 
αλλά και κάθε χώρα ξεχωριστά καλείται να αντιμετωπίσει τις 
συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού, αναδιαμορφώνοντας 
τις πολιτικές της προκειμένου να αποτραπεί το φαινόμενο 
του αποκλεισμού των ηλικιωμένων ατόμων.  Ο επιπολασμός 
της άνοιας μετά τα 60 έτη πολλαπλασιάζεται περίπου ανά 
πενταετία και φαίνεται να ξεπερνά το 20% στους άνω των 
85 ετών. Η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί τη συχνότερη μορφή 
άνοιας, καθώς ευθύνεται για τις περισσότερες από τις μισές 
περιπτώσεις άνοιας. Χαρακτηρίζεται από βαθμιαία έκπτωση 
της μνήμης, αρχικά της πρόσφατης μνήμης και αργότερα της 
απώτερης, καθώς και άλλων γνωστικών λειτουργιών, όπως η 
συγκέντρωση, η κρίση, ο λόγος και η οπτικοχωρική λειτουργία. 
Επιπλέον παρατηρείται έκπτωση στη λειτουργικότητα του 
ατόμου, αρχικά στις σύνθετες δραστηριότητες καθημερινής 
ζωής και αργότερα στις πιο βασικές. Η νόσος δύναται να 
περιπλέκεται με νευροψυχιατρικά συμπτώματα, ενώ οδηγεί σε 
αδυναμία κάλυψης των βασικών αναγκών του ατόμου. 
Στην Ελλάδα σύμφωνα και με την τελευταία επιδημιολογική 
μελέτη (HELIAD) ο επιπολασμός της άνοιας κυμαίνεται γύρω 
στο 5% με το 75,3% των περιστατικών να οφείλεται στη νόσο 
Αλτσχάιμερ. Το κόστος της άνοιας σε παγκόσμιο επίπεδο το 
2010 ήταν 604 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να 
αυξηθεί. Αν ήταν εφικτή η επιβράδυνση της έναρξης της νόσου 
κατά 2 έτη, θα υπήρχαν 22 εκατομμύρια λιγότεροι ασθενείς 
παγκοσμίως. 

Τα παραπάνω δεδομένα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 
σχεδιασμού στρατηγικών πρόληψης. Άλλωστε  η βιβλιογραφία 
σχετικά με την πρόληψη της άνοιας έχει αυξηθεί κατά πολύ 
τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο παραμένει ένα ακανθώδες 
ερευνητικό θέμα. Πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
δημοσίευσε συμπεράσματα και κατευθυντήριες οδηγίες 
αναφορικά με την πρόληψη της άνοιας, επισημαίνοντας τους 
βασικούς άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να στηριχτούν οι 
στρατηγικές πρόληψης. 
Καθοριστικής σημασίας  είναι ο έλεγχος  των  καρδιαγγειακών 
παραγόντων κινδύνου, ενώ η διατροφή, η άσκηση καθώς και 
άλλοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, όπως η προσωπικότητα και 
η κοινωνική συναναστροφή διαδραματίζουν επίσης σημαντικό 
ρόλο. 
Συνοψίζοντας τα δεδομένα που αφορούν  στους 
καρδιοαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, η υπέρταση στη μέση 

ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο για άνοια και κυρίως για αγγειακή 
άνοια, ενώ  η υπέρταση, η παχυσαρκία και η δυσλιπιδαιμία 
στην τρίτη ηλικία δεν φαίνεται να σχετίζονται ιδιαίτερα  με την 
επίπτωση της άνοιας. Ωστόσο, αρκετά συχνά παρατηρείται 
μείωση της αρτηριακής πίεσης, του δείκτη μάζας σώματος 
και της ολικής χοληστερόλης λίγα χρόνια πριν την κλινική 
εκδήλωση της άνοιας, γεγονός που υποδηλώνει ότι αποτελούν  
και προγνωστικό παράγοντα για την εμφάνιση της άνοιας και 
ιδιαίτερα για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ο σακχαρώδης διαβήτης στην 
τρίτη ηλικία (και πιθανώς και στη μέση ηλικία) σχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο για όλους τους τύπους άνοιας και κυρίως 
της αγγειακής άνοιας. Επιπλέον, ιδιαίτερο ρόλο έχουν η 
παχυσαρκία και η δυσλιπιδαιμία στη μέση ηλικία, παράγοντες 
που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για άνοια και νόσο 
Αλτσχάιμερ. Τέλος, ο κίνδυνος εμφάνισης άνοιας  στο γενικό 
πληθυσμό μπορεί να τροποποιηθεί μέσω της ενθάρρυνσης της 
διακοπής του καπνίσματος. Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται 
σε μία φράση: «ότι κάνει καλό στην καρδιά, κάνει καλό και στον 
εγκέφαλο». 

Όλα αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά τόσο στην κατανόηση 
των μηχανισμών δράσης, όσο και στο σχεδιασμό στρατηγικών 
πρόληψης. Η ύπαρξη ισχυρής συσχέτισης μεταξύ σακχαρώδους 
διαβήτη και της υπέρτασης με την άνοια μπορεί να συμβάλει 
στην πρόληψη της, διαμορφώνοντας πιο αποτελεσματικές 
ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και στρατηγικές με στόχο την 
ανίχνευση και τον έλεγχο των δύο αυτών παραγόντων. Είναι 
μία προσπάθεια που αφορά σε όλο τον κόσμο και κυρίως τις 
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος όπου παρατηρείται 
αύξηση του επιπολασμού του σακχαρώδους διαβήτη και της 
υπέρτασης, κυρίως λόγω αλλαγής του τρόπου ζωής. Επίσης η 
παχυσαρκία η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα κινδύνου 
για υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, θα πρέπει να 
αποτελεί σημαντικό στόχο σε προγράμματα πρωτογενούς 
πρόληψης.

Στο θέμα της διατροφής, πολλές μελέτες τονίζουν την 
προστατευτική δράση διαφόρων θρεπτικών συστατικών όπως 
ω-3 λιπαρών οξέων, διαφόρων βιταμινών, φλαβονοειδών, 
αντιοξειδωτικών, όμως τα δεδομένα φαίνεται να  είναι 
αντικρουόμενα με  πιθανή αιτία την εξέταση των διατροφικών 
στοιχείων μεμονωμένα  και όχι ως μέρη μιας συνολικής 
δίαιτας. Όσον αφορά στην Μεσογειακή διατροφή τα δεδομένα 
υποδηλώνουν ότι πιθανώς να σχετίζεται με μειωμένη 
πιθανότητα για εμφάνιση άνοιας. Επομένως, η προσκόλληση 
σε υγιεινά πρότυπα διατροφής όπως η Μεσογειακή διατροφή 
μπορεί να αποτελεί στρατηγική παρέμβασης με στόχο την 
πρόληψη της άνοιας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

Παράγοντες κινδύνου και 
στρατηγικές πρόληψης 
στην άνοια
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Πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Η φυσική άσκηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην 
πρόληψη αλλά και στη θεραπευτική αντιμετώπιση της άνοιας, 
συμβάλλοντας στην υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής, όπως και 
στη βελτίωση της υγείας και της καθημερινότητας των ατόμων με 
άνοια. Η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και η μείωση της 
συχνότητας της παχυσαρκίας στο γενικό πληθυσμό, θεωρούνται 
εξίσου σημαντικές στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης άνοιας. 
Από τα υπάρχοντα δεδομένα φαίνεται ότι η άσκηση αποτελεί 
αποτελεσματική, ασφαλή και χαμηλού κόστους ψυχοκοινωνική 
παρέμβαση για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη 
της άνοιας. Ωστόσο, απαραίτητη είναι η διεξαγωγή περαιτέρω 
ερευνών για τον ακριβή καθορισμό των χαρακτηριστικών (ένταση, 
διάρκεια) και το είδος της κατάλληλης άσκησης. Επίσης για την 
αξιολόγηση του κατά πόσο η επίπτωση της άνοιας μειώνεται 
μέσα από τη συμμετοχή σε φυσική άσκηση, απαιτούνται μελέτες 
οι οποίες να χρησιμοποιούν παρεμβάσεις με ποικίλες ασκήσεις 
και μεγάλο δείγμα ατόμων.
Στοιχεία προσωπικότητας  όπως η βιωματική ευρύτητα (open-
ness to experience) και η ευσυνειδησία (conscientiousness) 
σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο για εμφάνιση άνοιας. Αντίθετα 
βιωματικά γνωρίσματα από τη διάσταση του νευρωτισμού (neu-
roticism), η κατάθλιψη, το άγχος η εχθρότητα στις διαπροσωπικές 
σχέσεις και η ευαλωτότητα σε ψυχοπιεστικούς παράγοντες 
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση άνοιας. 
Περαιτέρω έρευνες απαιτούνται για την αξιολόγηση των πιθανών 
βαθύτερων μηχανισμών στη σχέση μεταξύ χαρακτηριστικών 
προσωπικότητας και της επίπτωση της νόσου Αλζτσχάιμερ καθώς 
επίσης και πώς τα στοιχεία της προσωπικότητας μπορούν να 
προάγουν την ανθεκτικότητα απέναντι στην άνοια. 
Ο ρόλος των κοινωνικών επαφών, της εκπαίδευσης και της 
νοητικής άσκησης είναι σημαντικός καθότι η έκθεση σε ποικίλα 
ερεθίσματα ζωής, η υψηλή και σε μικρή ηλικία εκπαίδευση, 
η εργασιακή απασχόληση καθώς και άλλοι παράγοντες που 
σχετίζονται με  τον τρόπο ζωής, όπως συμπεριφορές που 
ασκούν τις γνωστικές λειτουργίες, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί. Ο 
προστατευτικός τους ρόλος επιτυγχάνεται μέσω του γνωστικού 

ερεθισμού του ατόμου, προάγοντας την φροντίδα εαυτού και την 
κατανόηση των αναγκών που σχετίζονται με την υγεία καθώς 
και μέσα από ενθάρρυνση για θετική διάθεση και καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Το γνωστικό απόθεμα μπορεί να αλλάξει κατά 
τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου και εξαρτάται από τα βιώματα 
και την έκθεση του σε ερεθίσματα. Με βάση την ιδέα αυτή μια 
υπόθεση που μπορεί να γίνει είναι ότι η έγκαιρη αξιολόγηση των 
παραγόντων κινδύνου και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορεί 
να είναι ωφέλιμες στην πρόληψη ή στην καθυστέρηση της 
γνωστικής έκπτωσης και της νόσου Αλτσχάιμερ. 
Συνοψίζοντας, οι σαφώς διαπιστωμένοι παράγοντες κινδύνου 
για άνοια και νόσου Αλτσχάιμερ είναι η γενετική προδιάθεση 
και η αύξηση της ηλικίας που είναι μη τροποποιήσιμοι. Ωστόσο, 
λαμβάνοντας υπόψιν την παρουσία και τροποποιήσιμων 
παραγόντων κινδύνου, θα ήταν ωφέλιμο να υιοθετούμε 
συγκεκριμένες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, όπως 
να αποφεύγουμε το κάπνισμα, να προλαμβάνουμε ή να 
θεραπεύουμε καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα 
όπως υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία και σακχαρώδη 
διαβήτη ήδη από τη μέση ή νεαρή ηλικία, να ακολουθούμε την 
Μεσογειακή διατροφή, να είμαστε πνευματικά, κοινωνικά και 
σωματικά δραστήριοι, να επιδιώκουμε υψηλή εκπαίδευση να 
προάγουμε τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς μας και να 
εστιάζουμε στη βελτίωση των αρνητικών ή των στοιχείων που 
επιδέχονται βελτίωσης.
Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς αλλά 
ποτέ δεν είναι και πολύ αργά για να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής 
και να βελτιώσουμε την ποιότητά της, μειώνοντας τον κίνδυνο 
εμφάνισης άνοιας. Εντατικές μελέτες είναι σε εξέλιξη ως προς 
το θέμα αυτό και τα επόμενα έτη ελπίζουμε να μας δώσουν όχι 
μόνο αποτελεσματικότερες θεραπείες αλλά και καλύτερες 
στρατηγικές πρόληψης της άνοιας. 

Βασίλειος Λύρας
Νευρολόγος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
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Συνεχώς γίνονται βήματα προς την εύρεση αποτελεσμα-
τικότερων θεραπειών για την άνοια. Παράλληλα, οι 
επαγγελματίες υγείας καλούμαστε να χρησιμοποιούμε 
εναλλακτικές παρεμβάσεις προκειμένου να διατηρήσουμε 
υψηλή την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια. Μια από 
τις αποτελεσματικότερες υπάρχουσες μη-φαρμακευτικές 
παρεμβάσεις είναι η νοητική ενδυνάμωση, η οποία μπορεί 
να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τις γνωστικές λειτουργίες, 
όπως τη μνήμη, την προσοχή και τη γλώσσα, για εύλογο 
χρονικό διάστημα μετά την εμφάνιση της ασθένειας. Λόγω 
της αποτελεσματικότητάς της, η νοητική ενδυνάμωση 
πραγματοποιείται συχνά σε δομές υγείας, όπως τα Κέντρα 
Ημέρας για άτομα με άνοια. Με γνώμονα την περαιτέρω 
βελτίωσή της, τους τελευταίους εννιά μήνες δημιουργείται ένα 
νέο  εργαλείο νοητικής ενδυνάμωσης, το Bravior.
Το Bravior είναι ένα νέο λογισμικό, το οποίο περιέχει ένα 
σύνολο ασκήσεων νοητικής ενδυνάμωσης, η πλειονότητα 
των οποίων έχει διερευνηθεί εκτενώς από κλινικές μελέτες. 
Παρέχει δυνατότητα επιλογής του είδους αλλά και του 
επιπέδου δυσκολίας των ασκήσεων. Με αυτήν την δυνατότητα, 
η νοητική αποκατάσταση που παρέχει το Bravior μπορεί να 
εξατομικευτεί, ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα των 
γνωστικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει κάθε άτομο. Καθώς 
το Bravior δημιουργείται ειδικά για ηλικιωμένα άτομα με 
άνοια, σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη ίσως 
εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες τεχνολογίες, ενώ εστιάζει 
στη βελτίωση των γνωστικών ελλειμμάτων που παρουσιάζει 
συνηθέστερα ο συγκεκριμένος πληθυσμός.
Μία από τις γνωστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν συχνά 
τα άτομα με άνοια αφορά την εύρεση κατάλληλων λέξεων. 
Αυτή η δυσκολία, παρατηρείται συνηθέστερα κατά τη διάρκεια 
συζητήσεων όπου το άτομο αδυνατεί να αποδώσει λεκτικά 
συγκεκριμένες έννοιες που έχει στο μυαλό του ή όταν το άτομο 
αντικρίζει ένα οικείο αντικείμενο και αδυνατεί να θυμηθεί το 
όνομά του - παρότι μπορεί να το χρησιμοποιεί ή να αναφέρεται 
σε αυτό συχνά. Το άτομο συνήθως καταλήγει να αποδίδει 
περιφραστικά την έννοια ή το αντικείμενο που απέτυχε να 
κατονομάσει, όπως για παράδειγμα, «εκείνο το φρούτο που 
είναι κίτρινο και το ξεφλουδίζουμε πριν το φάμε». Αυτή η 
διαδικασία επιβραδύνει σημαντικά την εξέλιξη των συζητήσεών 
τους. Κλινικά, η δυσκολία εύρεσης λέξεων αποκαλείται 
αφασική ανομία και είναι μια διαταραχή που μειώνει σημαντικά 
την αυτοπεποίθηση και την ποιότητα ζωής των πασχόντων αλλά 
και των φροντιστών τους. Καθώς αυτή η διαταραχή συνιστά ένα 
συχνό γνωστικό έλλειμμα που παρουσιάζουν τα άτομα με άνοια, 
το Bravior ενσωματώνει σχετικό θεραπευτικό πρόγραμμα. 
Με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς του, το 
θεραπευτικό πρόγραμμα του Bravior εφαρμόστηκε σε χρήστες 
του Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια στο Μαρούσι. Για την 
εφαρμογή του χρησιμοποιήθηκαν συσκευές με μεγάλη οθόνη 
αφής - τάμπλετ, καθώς και ακουστικά με ενσωματωμένα 
μικρόφωνα. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ενεργά 14 από τους  
χρήστες του Κέντρου Ημέρας που παρουσίαζαν συμπτώματα 
αφασικής ανομίας, σύμφωνα με τη Νευροψυχολογική 
Αξιολόγηση που είχε προηγηθεί. Οι συμμετέχοντες 
εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του λογισμικού κατά τις πρώτες δύο 
συνεδρίες, ενώ κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης παρέμβασης 
ήταν σε θέση να το χρησιμοποιούν μόνοι τους με ελάχιστη, 

περιστασιακή καθοδήγηση. Η ικανότητα εύρεσης λέξεων 
των συμμετεχόντων εξασκήθηκε μέσω τεσσάρων ασκήσεων 
νοητικής ενδυνάμωσης σχεδιασμένες ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. 
Η παρέμβαση διήρκησε δύο μήνες και με την ολοκλήρωσή 
της επαναξιολογήθηκε η ικανότητα εύρεσης λέξεων των 
συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν υποδεικνύουν 
πως τα συμπτώματα αφασικής ανομίας ελαττώθηκαν σημαντικά 
- η ικανότητα των συμμετεχόντων να βρίσκουν κατάλληλες 
λέξεις για την απόδοση επιθυμητού νοήματος βελτιώθηκε.
Εξίσου σημαντικό με τα γνωστικά οφέλη είναι το γεγονός ότι οι 
συμμετέχοντες δήλωσαν πως απόλαυσαν την συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα. Οι περισσότεροι ανέφεραν πως η εκμάθηση 
χρήσης τάμπλετ ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία που τους 
ενθουσίασε. Ήταν κάτι καινούργιο που αρχικά αντιμετωπίστηκε 
με αβεβαιότητα, λίγο αργότερα ως πρόκληση, ενώ στο τέλος, 
με την κατάκτησή του, επέφερε χαρά και αυτοπεποίθηση. Για 
πολλούς, η ενασχόληση με το τάμπλετ ήταν αρκετή για να 
τους διασκεδάσει και να τους κάνει να χαμογελάσουν λόγω 
των ήχων, των χρωμάτων και της διαδραστικότητας με τη δια-
δικασία, στοιχεία που απουσιάζουν από τη νοητική ενδυνάμωση 
που γίνεται με χαρτί και μολύβι. Ένα ακόμα καινοτόμο στοιχείο 
που άρεσε σε πολλούς από τους συμμετέχοντες ήταν ο 
περιοδικός χωρισμός τους σε «αντίπαλες» ομάδες - μια 
δυνατότητα που παρέχει το Bravior. Ο χωρισμός σε ομάδες 
τους επέτρεψε να «συναγωνιστούν» μεταξύ τους, το οποίο 
ενίσχυσε το ενδιαφέρον τους για τη διαδικασία, προώθησε την 
ομαδικότητα και την ευγενή άμιλλα, και αύξησε την προσπάθεια 
που κατέβαλλαν.
Η θετική έκβαση της μελέτης στο Κέντρο Ημέρας Αλτσχάιμερ 
Αμαρουσίου μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε την κλινική 
διερεύνηση του Bravior. Το λογισμικό βρίσκεται ακόμα σε 
στάδιο ανάπτυξης. Όταν ολοκληρωθεί, θα διατεθεί σε δομές 
και ιδιώτες επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της νοητικής αποκατάστασης. Περαιτέρω 
πληροφορίες και νέα σχετικά με το Bravior μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα www.bravior.eu. Κλείνοντας, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω την Εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών που φιλοξένησε 
την πρώτη κλινική μελέτη για το Bravior, καθώς και τους 
εργαζομένους του Κέντρου Ημέρας Αλτσχάιμερ Αμαρουσίου 
που ήταν ιδιαίτερα θερμοί οικοδεσπότες.

Δικαιάκος Ιωάννης
Κλινικός Νευροψυχολόγος

Bravior:  Ένα καινοτόμο 
εργαλείο νοητικής ενδυνάμωσης
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Το φορτίο των φροντιστών των ατόμων με 
άνοια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
θέματα στην προσέγγιση της νόσου. Το 
ψυχολογικό, πρακτικό και οικονομικό 
φορτίο συνήθως αναλαμβάνουν είτε 
οι συγγενείς των ατόμων που πάσχουν 
(άτυποι φροντιστές) είτε εργαζόμενοι 
φροντιστές (έμμισθοι φροντιστές). 
Oι απαιτήσεις της φροντίδας είναι 
εξαιρετικά υψηλές και τα άτομα που έχουν 
αναλάβει το ρόλο αυτό συχνά βιώνουν 
αρνητικά συναισθήματα που επηρεάζουν 
τόσο την ψυχική τους υγεία όσο και την 
κοινωνική τους ζωή. Αυτό έχει ως συνέπεια 
η φροντίδα που παρέχεται στο άτομο 
που νοσεί να είναι αναποτελεσματική 
και οι ίδιοι οι φροντιστές να παραμελούν 
σημαντικά τις δικές τους ανάγκες,  
οδηγώντας τους σε συναισθηματική και 
σωματική εξουθένωση. 
   ο DEM@ENTORING είναι ένα ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα διάρκειας 30 μηνών στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 
και συμμετέχουν πέντε χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Σουηδία, Ιταλία, Δανία, 
Πολωνία και Ελλάδα). 
Στόχος του προγράμματος είναι η 
ηλεκτρονική εκπαίδευση  φροντιστών 
ως Μέντορες (e-Mentors), ώστε να 
είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές 
μέσω διαδικτύου σε άλλους φροντιστές.  

Πιο αναλυτικά, οι e-Mentors θα παρέχουν  
με ηλεκτρονικά μέσα καθοδήγηση 
και συμβουλευτική σε θέματα που 
σχετίζονται με την άνοια, τη διαχείριση 
συμπεριφορικών και ψυχιατρικών 
συμπτωμάτων, την εκπαίδευση σε 
ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, τη 
διαχείριση του φορτίου κ.ά., ενώ θα 
μεταδίδουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές 
τους μέσα από μαθήματα και σύντομα 
παιχνίδια προσομοίωσης π.χ. role  
playing. Το εκπαιδευτικό υλικό θα 
είναι άμεσα διαθέσιμο μέσω της online 
εκπαιδευτικής πλατφόρμας Massive Open 
Online Course (MOOC) και θα εφαρμόζεται 
σε φορητές συσκευές. Έτσι, ο χρήστης θα 
μπορεί να έχει πρόσβαση  στην εφαρμογή 
από οποιοδήποτε μέρος (π.χ. οικία, 
Κέντρο Ημέρας, ΚΑΠΗ) και εφαρμογή (π.χ. 
 smartphone, tablet). 
Οι συνεργάτες του προγράμματος είναι:
1. H Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών 
και ερευνητικών υπηρεσιών σε εταιρείες 
και οργανισμούς «Innosystems», στην 
Ελλάδα
2. Η Εταιρία «36,6» Competence 
Centre που ειδικεύεται στην παροχή 
άτυπων υπηρεσιών εκπαίδευσης και 
καθοδήγησης για διάφορες ομάδες-
στόχους, στην Πολωνία
3. Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός 

«Anziani e Non Solo Societa Cooperativa 
Sociale» που ασχολείται με τη διαχείριση 
έργων στον τομέα της ευημερίας και της 
κοινωνικής ένταξης των πολιτών, στην 
Ιταλία
4. Το Τμήμα Επιστημών Υγείας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου του Lund, στη 
Σουηδία
5. O Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός 
«Komiteen for Sundhedsoplysning» 
που ασχολείται με την ενημέρωση των 
πολιτών για θέματα ψυχικής υγείας, στην 
Δανία
6. Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών που 
ασχολείται με την άνοια και τη νόσο 
Αλτσχάιμερ, στην Ελλάδα

Στις 15-16 Νοεμβρίου 2018 πραγμα-
τοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των 
εταίρων στο Κέντρο Ημέρας Alzheimer 
στο Μαρούσι, ενώ η δεύτερη συνάντηση 
έλαβε χώρα στις 08-09 Απριλίου 2019 
στην Κοπεγχάγη. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 
στις  01.10.2018 και θα ολοκληρωθεί στις 
31.03.2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
προγράμματος www.dementoring.eu

 
Νικολίνα Καψάλη

Ψυχολόγος

The European Commission support for the production of this publication does not constitute 
an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commis-
sion cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained 
therein.
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Εγκαινιάστηκαν οι πρώτοι 
Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την 
Άνοια στους Δήμους της Αττικής

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

Το πρόγραμμα « Κοινότητες φιλικές προς την άνοια – Δημιουργία 
δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια στους Δήμους 
της Ελλάδας» είναι ένα καινοτόμο μοντέλο παροχής υπηρεσιών 
για την άνοια, που υλοποιεί η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών σε 
συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων 
- Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) με χρονικό ορίζοντα δύο ετών. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής 
Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και της 
CMT Προοπτικής.
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 οι φροντιστές τους στις περιοχές που διαμένουν. Στο πλαίσιο 
της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Σταθμών, υποστηρίζεται 
η δικτύωση και η διασύνδεση, τόσο οριζόντια -μέσα στις δομές 
τοπικής αυτοδιοίκησης- όσο και με εξειδικευμένες υπηρεσίες 
υγείας και ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας το συνεχές της 
φροντίδας.
Η Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών Παρασκευή Σακκά 
έχει δηλώσει σχετικά: «Η ίδρυση δικτύου Συμβουλευτικών 
Σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας σε συνεργασία 
με το ΕΔΔΥΠΠΥ είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία κοινοτήτων 
φιλικών προς την άνοια στη χώρα μας. Σε μία κοινότητα φιλική 
προς την άνοια, τα άτομα με άνοια έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη 
διάγνωση και θεραπεία, απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας 
φροντίδα και νιώθουν ενσωματωμένοι, με δυνατότητα 
συμμετοχής, επιλογής και ελέγχου της καθημερινότητάς 
τους. Μία κοινότητα φιλική προς την άνοια αποτελείται από 
μεμονωμένα άτομα, επιχειρήσεις, οργανισμούς, υπηρεσίες και 
δημόσιους φορείς, μέσα συγκοινωνίας, δημόσιους χώρους που 

υποστηρίζουν τις ανάγκες των ατόμων με άνοια».
Ο πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, 
Δήμαρχος Αμαρουσίου δήλωσε: «Στη χώρα μας έχουμε μάθει να 
επικεντρωνόμαστε στην προσπάθεια να βρούμε την κατάλληλη 
θεραπεία μιας νόσου, ενώ θα έπρεπε να επικεντρωνόμαστε 
εποικοδομητικά να προλάβουμε την εκδήλωση των ασθενειών 
με τον κατάλληλο προσυμπτωματικό έλεγχο. Έτσι και στην νόσο 
Αλτσχάιμερ, ως σύγχρονη επιδημία του 21ου αιώνα, οφείλουμε 
να παρέχουμε τα μέσα αυτά που θα προστατεύσουν τους πολίτες 
από την ασθένεια, θα ανακουφίσουν τους πάσχοντες και τους 
φροντιστές αυτών και θα μειώσουν το μείζον κοινωνικό και 
οικονομοτεχνικό πρόβλημα που δημιουργείται. Με αυτόν τον 
τρόπο, είμαστε κοντά στους ασθενείς και στις οικογένειές τους 
παρέχοντας συγχρόνως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση άλλο ένα 
σημαντικό εργαλείο υπέρ της προαγωγής υγείας των δημοτών». 
 
Ποιοι επωφελούνται από τις υπηρεσίες των 
Συμβουλευτικών Σταθμών;

Άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα μνήμης, μέλη των 
οικογενειών τους οποιασδήποτε ηλικίας, άτομα άνω των 65 
ετών που επιθυμούν να εξεταστούν ή να συμμετέχουν σε δράσεις 
πρόληψης της άνοιας, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, 
εργαζόμενοι σε τοπικούς φορείς και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται 
να ενημερωθεί για την άνοια.
 
Μέχρι στιγμής στην περιοχή της Αττικής έχει ξεκινήσει η 
λειτουργία 5 Συμβουλευτικών Σταθμών στους παρακάτω Δήμους 
της Αττικής:

Διεύθυνση: Κορίνθου 21
Επικοινωνία: Γιάννης Φέρρας 

τηλ. 210 2831133

Δήμος Μεταμόρφωσης
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Διεύθυνση: Α΄ ΚΑΠΗ, Δεκελείας 154 
Υπεύθυνη: Ευαγγελία Τσαπατσάρη 

τηλ. 210 2532047 (εσωτ. 310)

Διεύθυνση: Ήβης Αθανασιάδου 112 & 
Καλυψούς

Υπεύθυνη: Ελένη Κανελλοπούλου 
τηλ. 210 9822789

Διεύθυνση: Α΄ ΚΑΠΗ Πολυτεχνείου & 
Ελπίδος 12

Επικοινωνία: Κατερίνα Πλάκα, Μαίρη 
Καραμπέτσου

τηλ. 213 2000274, 210 2826924

Διεύθυνση: Αθηνών 31, Άνω Λιόσια
Επικοινωνία: Μαρία Μπίρμπα, 

Λαμπρινή Σιντόη
Τηλ. 210 2487686

Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Δήμος Ηρακλείου

Δήμος Φυλής
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To Alzheimer café, αποτελεί μη φαρμακολογική  ψυχο-κοινωνική 
παρέμβαση κατά των νευροψυχιατρικών συμπτω-μάτων της 
άνοιας. Πρόκειται για προσβάσιμο τόπο συνάντησης, όπου 
άτομα με όλες τις μορφές νευροεκφυλιστικής άνοιας, οι σύζυγοί 
τους, η οικογένειά τους, οι φίλοι τους και οι φροντιστές τους, 
επικοινωνούν και ενημερώνονται, σε ζεστή και ανθρώπινη 
ατμόσφαιρα.
Τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα είναι εκείνα που προκαλούν 
τη μεγαλύτερη αποδιοργάνωση στους ασθενείς και τη 
μεγαλύτερη επιβάρυνση στους φροντιστές, ενώ οι διαθέσιμες 
φαρμακολογικές θεραπείες έχουν μέτρια αποτελέσματα 
και σημαντικές παρενέργειες. Δεδομένου ότι προς το παρόν 
δεν υπάρχει ριζική θεραπεια για τη νόσο Αλτσχάιμερ, η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, των ασθενών και κατ’ επέκταση 
των φροντιστών/συγγενών αποτελεί μείζονα στόχο των 
παρεμβάσεων και υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για τη 
θετική επίδρασή τους. Η ιδέα για τη δημιουργία Alzheimer café 
ανήκει στον δρ. Bère Miesesn, κλινικό ψυχολόγο της τρίτης 
ηλικίας, που ξεκίνησε τη λειτουργία του πρώτου στην Ολλανδία, 
το 1997. Ο αριθμός τους γρήγορα εξαπλώθηκε στη χώρα και 
κατόπιν και σε άλλες χώρες. Έτσι, δίκτυα Alzheimer café 
λειτουργούν πια σε Η.Π.Α., Ολλανδία, Αγγλία, Ελβετία, Ιρλανδία, 
ενώ και η Ευρωπαική Ενωση χρηματοδοτεί σχετικό πρόγραμμα 
(http://interlinks.euro.centre.org/model/example/AlzheimerCafe)
Alzheimer café λειτουργούν και στην Ελλάδα από τους 
αντίστοιχους φορείς για την άνοια, ενταγμένα στο ευρύτερο 
πλαίσιο των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Ειδικότερα, 
στο Κέντρο Ημέρας Παγκρατίου (περιοχή Μετς), το 
Alzheimer café πραγματοποιείται κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα, 
στις 17:00. Περίπου 10-15 ζευγάρια ασθενών και φροντιστών 
συμμετέχουν σε μια κοινωνική εκδήλωση επί 2 ώρες.  
Η συνάντηση, κάθε φορά, έχει διαφορετική θεματική. Δίδεται 
βαρύτητα στην πρωτοτυπία αλλά και το κοινό ενδιαφέρον της 
θεματικής, ώστε να εμπλέξει και να φέρει κατά το δυνατόν 
πιο κοντά ασθενείς και φροντιστές σε κάτι κοινό να αλληλε-
πιδράσουν και κυρίως να περάσουν ένα όμορφο και ξέγνοιαστο 
απόγευμα. Αυτό αναμένεται να έχει συνολική επίδραση στη 
νευροψυχιατρική συμπτωματολογία των ατόμων με άνοια 
και στο φορτίο των φροντιστών τους. Μετά από μια εισαγωγή 
ανασκόπησης των ημερών που πέρασαν ακολουθεί συζήτηση.
Ενδεικτικά, κατά το τελευταίο διάστημα διενεργήθηκαν τα 
ακόλουθα Alzheimer café:
· Τον περασμένο Οκτώβριο, το café περιλάμβανε γνωριμία των 
μελών.
· Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε η δράση θεραπείας δι 
αναμνήσεων. Οι συμμετέχοντες επικοινώνησαν ευχάριστες 
προσωπικές αναμνήσεις. Στο τέλος της συνάντησης όλοι 
αποχώρησαν με θετικά συναισθήματα σχετικά με το θέμα που 
έχει επιλεγεί.

· Ο Δεκέμβρης μπορεί να μπήκε με κρύο όμως εμείς 
ζεσταθήκαμε με μουσική και τραγούδι. Υπό τη συνοδεία 
ακορντεόν τραγουδήσαμε όλοι μαζί ακούσματα της παλιάς 
Αθήνας, αξιοποιώντας της θεραπευτική επίδραση των μουσικών 
αναπολήσεων.
· Τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας.
· Το Φεβρουάριο έγινε ομιλία από την κα Ευφροσύνη Μάρδα 
Στραβελάκη, προέδρου του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και  
Έρευνας, για τα ευεργετικά οφέλη της Ρεφλεξολογίας. Στην 
εκδήλωση συμμετείχαν 8 εκπαιδευόμενοι της σχολής, οι οποίοι 
με διάφορα εξαρτήματα, έκαναν ειδικό μασάζ ποδιών και χεριών 
στους παρευρισκόμενους.
· Τον Μάρτιο γιορτάσαμε όλοι, την ημέρα της γυναίκας. Έτσι 
λοιπόν στο Κέντρο μας φιλοξενήθηκε η σχολή Αμάραντος με 7 
σπουδαστές, οι οποίοι ανέλαβαν να καλλωπίσουν τα άτομα με 
άνοια και τους φροντιστές τους. Όλοι χάρηκαν ιδιαίτερα με την 
περιποίηση.
· Τον Απρίλιο προετοιμαστήκαμε για το Πάσχα, φτιάχνοντας 
χειροποίητες λαμπάδες για την Ανάσταση. Ο συνδυασμός της 
δημιουργίας και της ανάκλησης αυτοβιογραφικών λαογραφικών  
στοιχείων επέδρασαν ιδιαιτέρως θετικά στους συμμετέχοντες.
· Τον Μάιο δοκιμάσαμε την εικαστική μέδοθο ντεκουπάζ σε 
κερί, για τη διακόσμηση του σπιτιού και τα μικροδωράκια. Στην 
τελευταία συνάντηση, στο Alzheimer café φιλοξενήθηκε η 
πρόεδρος της εταιρείας “Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος”, κα Γερουλάνου 
η οποία συντροφιά με την Ίρμα, ένα πανέμορφο λαμπραντόρ και 
μία εθελόντρια, μας ενημέρωσαν για την αξία των σκυλιών αυτών 
στην υποστήριξη τυφλών, ατόμων με αναπηρία κ.ά.

Μαρία Σπανού
Κοινωνική Λειτουργός

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

Alzheimer café

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
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Η Ιατρική της Οικογένειας αποτελεί ιατρική ειδικότητα,με 
αντικείμενο τη συνεχή και πλήρη ιατρική φροντίδα, πρόληψη και 
προαγωγή υγείας, κατ’ αρχήν των μελών μιας οικογένειας και εν 
συνεχεία των μελών της κοινότητας, ανεξαρτήτως παθολογικής 
κατάστασης και ηλικίας. Στην Ευρώπη, ο Οικογενειακός Ιατρός, 
αναφέρεται και ως Γενικός Ιατρός και η ειδικότητά του ως Γενική 
Ιατρική. Ο Οικογενειακός Ιατρός είναι πολύ σημαντικός διότι 
παρεμβαίνει ουσιαστικά, σε μια σειρά από σημαντικούς τομείς της 
υγείας στην κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα είναι σε θέση να χορηγεί 
μεγάλο μέρος θεραπειών για την αντιμετώπιση, τόσο οξέων όσο 
και χρόνιων ιατρικών καταστάσεων. 
Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), ο θεσμός του Οικογενειακού Ιατρού έχει 
ξεκινήσει να λειτουργεί για πρώτη φορά, στα πλαίσια των Τοπικών 
Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) και με ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους 
με τον ΕΟΠΥΥ. Οι ΤΟΜΥ αποτελούν νέα υπηρεσία πρώτου επιπέδου 
ΠΦΥ (το δεύτερο επίπεδο είναι τα Κέντρα Υγείας και οι υπόλοιπες 
δομές ΠΦΥ) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ορισμένο 
πληθυσμό ευθύνης (π.χ. στα όρια ενός Δήμου) εγγεγραμμένου 
στη σχετική λίστα της ΤΟΜΥ. Οι ΤΟΜΥ στελεχώνονται από 12 μελή 
διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από Παθολόγους ή/και 
Γενικούς Ιατρούς, Παιδίατρο, Νοσηλευτές και Επισκέπτες Υγείας, 
Κοινωνικό Λειτουργό και Διοικητικούς Υπαλλήλους. Ο αριθμός 
των ΤΟΜΥ ανά την επικράτεια μεγαλώνει διαρκώς. Οικογενειακός 
Ιατρός μπορεί να είναι ο Γενικός Ιατρός, ο Παθολόγος και ο 
Παιδίατρος.
Αποτελώντας μια νέα, δωρεάν λειτουργία του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, ο Οικογενειακός Ιατρός αποτελεί το πρώτο 
σημείο επαφής του ατόμου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ η 
εφαρμογή του βρίσκεται σε εξέλιξη. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, 
η εγγραφή στον Οικογενειακό Ιατρό θεωρείται υποχρεωτική, 
προκειμένου οι εγγεγραμμένοι να απολαμβάνουν των ιατρικών 
υπηρεσιών, αλλά δεν υπάρχει καμία κύρωση ή αποκλεισμός 
από το σύστημα υγείας, για τους πολίτες που δεν θέλουν 
να δηλώσουν Οικογενειακό Ιατρό. Τα οφέλη, ωστόσο, είναι 
πολλαπλά, αφού εκτός από τη δωρεάν και απρόσκοπτη ιατρική 
υπηρεσία, οι πολίτες απολαμβάνουν και υπηρεσίες πρόληψης 
και συμβουλευτικής υγείας, διασύνδεσης και προσβασιμότητας 
μεταξύ ειδικοτήτων και δομών, ηλεκτρονικού φακέλου, κ.ά.
Η υποβολή αίτησης εγγραφής ενός ατόμου στον Οικογενειακό 
Ιατρό της επιλογής του, μπορεί να γίνει: α) μέσω της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής rdv.ehealthnet.gr, με τους κωδικούς του taxisNET και 
επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ, συμπληρώνοντας τα ατομικά στοιχεία, 
βάσει των οποίων θα προκύψουν οι διαθέσιμοι Οικογενειακοί 
Ιατροί, β) σε κάθε δημόσια δομή ΠΦΥ, όπου το προσωπικό, με 
την επίδειξη φωτοαντιγράφου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. 
ταυτότητας, διαβατηρίου) και τον ΑΜΚΑ, αναλαμβάνει την 
ηλεκτρονική αίτηση και γ) απ’ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό. 

Διαθέσιμοι Οικογενειακοί Ιατροί θεωρούνται όσοι βρίσκονται 
εντός του δήμου στον οποίο δηλώθηκαν τα στοιχεία της αίτησης 
και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το όριο πληθυσμού ευθύνης. 
Η αίτηση παραδίδεται στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται 
σε αυτήν, μαζί με φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης 
(π.χ. ταυτότητας, διαβατηρίου)του αιτούντος, φωτοαντίγραφο 
εγγράφου απόδειξης διεύθυνσης κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη 
δήλωση(πρωτότυπη). Μετά την παρέλευση τριμήνου, από την 
υποβολή της αίτησης, η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται 
αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του 
Οικογενειακού Ιατρού που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση αίτησης 
δια νόμιμου αντιπροσώπου χρειάζεται, επιπλέον, βεβαίωση 
οικογενειακής κατάστασης, από την οποία να προκύπτει ο 
βαθμός συγγένειας ή φωτοαντίγραφο εγγράφου δικαστικής 
απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή φωτοαντίγραφο 
εγγράφου απονομής της επιμέλειας. Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι η αλλαγή Οικογενειακού Ιατρού επιτρέπεται μετά 
από 6 μήνες από την εγγραφή. Οι επισκέψεις προγραμματίζονται 
μόνο στον Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής και οι επισκέψεις σε 
συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας γίνονται 
κατόπιν παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.

Μαρία Σπανού
Κοινωνική Λειτουργός

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

Η Ιατρική της
Οικογένειας & η σημασία της
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«Μια ζωή μαζί έχουμε περάσει» λέει η Μαρία και 
αναφέρεται στα περισσότερα από 40 χρόνια τα 
οποία έχει μοιραστεί με τον Πέτρο. Την περίοδο που 
συνταξιοδοτήθηκε κι ο Πέτρος και μπορούσαν να 
«χαρούν ελεύθεροι από έγνοιες τη ζωή τους και να 
ταξιδέψουν μαζί εκεί που δε μπόρεσαν νωρίτερα να 
πάνε» ήρθε η διάγνωση της άνοιας. Τα συμπτώματα 
είχαν ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά δεν τα είχαν καταλάβει 
εγκαίρως. Χρειάστηκε να συμβεί συχνά να χάνεται στο 
δρόμο για το σπίτι ο Πέτρος, να μην θυμάται ονόματα και 
να αρχίσει να δυσκολεύεται κι εκείνος με αυτό. Τα παιδιά 
τους πρότειναν να μιλήσουν με ειδικό και η διάγνωση της 
άνοιας δεν άργησε να τεθεί από το νευρολόγο. Τώρα, η 
Μαρία προσπαθεί «να τα φέρει βόλτα» και καμιά φορά 
τη βοηθούν και τα παιδιά της. Δεν τα αφήνει συχνά γιατί 
λέει ότι «έχουν κι αυτά τις σκοτούρες τους, μην τους 
επιβαρύνω». Μέχρι που όταν βγήκε να πάει στο σούπερ 
μάρκετ μια μέρα, ο Πέτρος βγήκε από το σπίτι μόνος και 
χάθηκε. Γύρισε η Μαρία κι αυτός δεν ήταν εκεί. Μέσα 
στην αναστάτωσή της αποφάσισε να ψάξει μόνη της. 
Πήρε το αμάξι και πήγε παντού φέρνοντας κύκλους τα 
τετράγωνα.  Όταν κατάλαβε ότι δεν είχε αποτέλεσμα και 
περνούσε η ώρα, κάλεσε την αστυνομία και το μόνο που 
τους έλεγε ήταν «θα είναι μόνος του και φοβισμένος 
σας παρακαλώ βρείτε τον». Η αστυνομία ξεκίνησε 
έρευνα και τελικά 4 ώρες μετά βρέθηκε στο νοσοκομείο 
που ήταν εκεί κοντά περίπου 15 λεπτά με τα πόδια. Η 
Μαρία λέει ότι όταν τον βρήκαν «έλεγε στην αστυνομία 
ότι με ψάχνει και το μόνο που αναγνώρισε ήταν το 
νοσοκομείο επειδή εκεί πηγαίναν συχνά για ραντεβού 
με το γιατρό τους τελευταίους μήνες». Όσο τον έψαχνε 
η Μαρία ένιωθε να είχε παραλύσει η σκέψη της και να 
μην ξέρει τι να κάνει και τι να πει. Τόσο άγχος είχε που 
δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες πληροφορίες 
για μέρη που επισκέπτονταν συχνά, περισσότερες 
πληροφορίες για την εικόνα του Πέτρου, ενώ τα παιδιά 
της έλειπαν σε ταξίδι στο εξωτερικό και δεν μπορούσε 
να τα βρει. Η Μαρία ένιωσε τεράστια ανακούφιση όταν 
βρέθηκε ο Πέτρος και ξέσπασε σε κλάμματα. Η θέση της 
Μαρίας δεν μας είναι άγνωστη δυστυχώς, και δεν είναι 
σπάνιο να περιπλανηθεί ένας άνθρωπος με άνοια χωρίς 
να θυμάται το δρόμο της επιστροφής. 6 στα 10 άτομα με 
άνοια θα χαθούν με τα στοιχεία που παραθέτει η Alz-
heimer’s Association (www.alz.org). Το άτομο με άνοια 

μπορεί να μην θυμάται το όνομά του ή τη διεύθυνση 
που μένει, ενώ μπορεί να μπερδευτεί ακόμα και σε 
μέρη που του είναι οικεία. Η περιπλάνηση στα άτομα 
με άνοια είναι επικίνδυνη, αλλά υπάρχουν στρατηγικές 
για την πρόληψη και την κατάλληλη αντίδραση σε αυτές 
τις περιπτώσεις. Με στοιχεία από την ίδια οργάνωση, 
η αντίδραση πρέπει να είναι άμεση καθώς το 94% των 
ατόμων που περιπλανούνται βρίσκονται σε ακτίνα 2 
χιλιομέτρων από το σημείο που αρχικά ξεκίνησαν. Οι 
προτεινόμενες κατευθύνσεις αναφέρουν πως θα πρέπει 
η αστυνομία να ενημερωθεί το συντομότερο δυνατόν. 
Πολλές φορές σε μια κατάσταση κρίσης οι φροντιστές 
δε μπορούν να δώσουν τις κατάλληλες πληροφορίες 
που θα βοηθήσουν στη γρήγορη ανεύρεση του ατόμου. 
Η αστυνομία συχνά περνά αρκετή ώρα προσπαθώντας 
να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες και χάνεται 
σημαντικός χρόνος σε αυτό. Με τα λόγια φροντιστών 
που έχουν βρεθεί σε αντίστοιχη θέση (www.azlheimers.
org.uk), «όταν χάνεις τον άνθρωπό σου, δεν μπορείς να 
σκεφτείς καθαρά ακόμα κι αν έχεις μπροστά σου όλα 
τα γεγονότα και τα στοιχεία κι αυτό κοστίζει πολύτιμο 
χρόνο στην αστυνομία που θα κάνει την αναζήτηση». Οι 
φροντιστές συχνά αναφέρονται στη βοήθεια που έχουν 
δει όταν έχουν συγκεντρώσει τις πληροφορίες που 
αφορούν στον άνθρωπό τους και τις δίνουν άμεσα στην 
αστυνομία.  Όσο πιο σύντομα λάβει κλήση η αστυνομία 
για ένα άτομο που περιπλανιέται, τόσο πιο άμεσα θα 
αρχίσουν και οι έρευνες. 
Αυτός είναι και ο στόχος της εφαρμογής του 
«Πρωτοκόλλου Χέρμπερτ» που εφαρμόζεται και 
προτείνεται από την αστυνομία σε συστηματική βάση στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Το «Πρωτόκολλο Χέρμπερτ» είναι 
μια φόρμα που έχει σχεδιαστεί για να βεβαιωθεί ότι όταν 
ένα άτομο χαθεί, η αστυνομία θα έχει άμεση πρόσβαση 
σε σημαντικές πληροφορίες για το άτομο αυτό χωρίς 
να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Ο Τζορτζ Χέρμπερτ ήταν 
ένας βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος 
νόσησε με άνοια. Ενώ έμενε σε μονάδα φροντίδας 
ηλικιωμένων μια μέρα έφυγε θέλοντας να γυρίσεις 
στο «σπίτι του» όπως το θυμόταν από τα παιδικά του 
χρόνια και πέθανε πριν προλάβει να τον εντοπίσει 
κάποιος. Στη μνήμη του ανθρώπου αυτού ξεκινήσε ένα 
εθνικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί η περιπλάνηση στα 
άτομα με άνοια στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ενεργό 

Πρωτόκολλο Χέρμπερτ: «Η αγωνία 
ότι ο άνθρωπός σου θα περιπλανιέται 
μόνος και φοβισμένος δεν αντέχεται»
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συμμετοχή της αστυνομίας. Η φόρμα συμπληρώνεται 
όσο πιο άμεσα γίνεται και περιλαμβάνει τις βασικές 
πληροφορίες που αφορούν στο πρόσωπο με άνοια, 
ώστε να μπορούν να βρίσκονται συγκεντρωμένες 
και να διευκολύνουν σημαντικά την αστυνομία 
στην αναζήτηση ατόμων που χάνονται λόγω του 
αποπροσανατολισμού που συνοδεύει συχνά την 
προοδευτικά επιδεινούμενη πορεία στην άνοια.
Όπως προτείνουν και οι φορείς που ήδη προωθούν τη 
χρήση της φόρμας, δε χρειάζεται να υπάρχουν πολλές 
λεπτομέρειες, αρκεί όσα γράφονται να διαβάζονται 
καθαρά και να περιγράφουν με ακρίβεια κατά το 
δυνατόν χρήσιμες πληροφορίες. Από τη στιγμή που 
καλούμε λοιπόν την αστυνομία αναφέρουμε ότι 
πρόκειται για άτομο με άνοια, ενώ τα στοιχεία που θα 
χρειαστεί να δώσουμε μαζί με τη φόρμα είναι «πότε» 
και «πού» είδαμε τον άνθρωπο την τελευταία φορά 
και τα ρούχα τα οποία φορούσε μαζί με τα αντικείμενα 
που ενδεχομένως να έχει μαζί όπως τσάντα ή 
μπαστούνι. Εάν η φόρμα είναι συμπληρωμένη, η 
οικογένεια ενημερώνει και φροντίζει να φτάσει 
άμεσα στην αστυνομία.  Ο Ρομπ Μουρ, Διευθυντής 
σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Ηνωμένο 
Βασίλειο προτρέπει όλους τους φροντιστές να έχουν 
συμπληρωμένη αυτή τη φόρμα. Λέει πώς «δίνει την 
αίσθηση ασφάλειας στην οικογένεια και λειτουργεί 
σαν δίχτυ ασφαλείας που επιτρέπει στους ανθρώπους 
να διατηρήσουν την αυτονομία τους περισσότερο. 
Αυτό γιατί τα άτομα με άνοια μπορούν να πηγαίνουν 
για βόλτα ή για ψώνια και να υπάρχει ένα πλάνο από 
πριν για την περίπτωση που χαθούν, ώστε να βρεθούν 

όσο γρηγορότερα γίνεται». Ο αξ/κός αστυνομίας Πώλ 
Μακ Κάρυ επίσης προτρέπει πολύ τις οικογένειες να 
χρησιμοποιούν τη φόρμα. Αναφέρει σχετικά: «Όταν ο 
άνθρωπός σου λόγω της άνοιας έχει χαθεί, μπορεί να 
νιώθεις μεγάλη αγωνία και να μην μπορείς να θυμηθείς 
σημαντικές γι’ αυτόν πληροφορίες. Το τελευταίο πράγμα 
που θέλεις εκείνη την στιγμή είναι να σε ρωτάνε ένα 
σωρό πράγματα, ενώ αυτό που πραγματικά αναζητάς 
από τους αστυνομικούς είναι να βγουν και να αρχίσουν 
να ψάχνουν. Το να αναζητάς έναν άνθρωπο μπορεί να 
μοιάζει με το να ψάχνεις ψύλλους  στ’ άχυρα, αλλά αν 
έχεις συγκεκριμένες τοποθεσίες που θα πρέπει πρώτα 
να κοιτάξεις, η αποτελεσματικότητα της δουλειάς σου 
αυξάνεται σημαντικά». Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει τη 
συγκεκριμένη φόρμα αναφέρουν ότι δεν έχει κόστος 
αλλά έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα. Οι φροντιστές 
δίνουν άμεσα τη φόρμα στην αστυνομία και η έρευνα 
ξεκινά αμέσως. Ειδικά εάν οι καιρικές συνθήκες είναι 
άσχημες, ο χρόνος για να βρεθεί ένας άνθρωπος με 
άνοια που περιπλανιέται είναι πολύτιμος. Η Εταιρεία 
Alzheimer Αθηνών έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με 
την Ελληνική Αστυνομία εκπαιδευτικούς κύκλους με 
στόχο την ευαισθητοποίηση των στελεχών της ΕΛΑΣ 
σε θέματα που αφορούν στην άνοια αλλά και στο 
ρόλο του αστυνομικού σε αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, 
θα γίνει σύντομα μετάφραση και προσαρμογή της 
φόρμας στα ελληνικά δεδομένα ώστε να μπορεί να 
καταστεί χρήσιμη και στην ελληνική πραγματικότητα. 
Έχει ιδιαίτερη σημασία, όταν μιλάμε για «Κοινότητες 
Φιλικές προς την άνοια», να μπορούμε να σκεφτούμε 
ο καθένας και η καθεμία το ρόλο του τόσο ατομικά όσο 
και συλλογικά. Με το δεδομένο λοιπόν ότι η αστυνομία 
εμπλέκεται άμεσα σε θέματα που δεν αφορούν 
ποινικό ζήτημα, αλλά ζήτημα που κρίνει ακόμα και τη 
ζωή του ατόμου με άνοια και την καλή ψυχική υγεία 
του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, το να 
υιοθετούμε καινοτόμα εργαλεία γίνεται ακόμα πιο 
σημαντικό. Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών προάγει τις 
συνεργασίες στην κοινότητα με στόχο να μπορούμε να 
δημιουργήσουμε κοινότητες όπου τα άτομα με άνοια 
να νιώθουν ασφαλή, να μπορούν να κατανοηθούν και 
να μπορούν να παραμένουν ενεργά μέρη της μαζί με τα 
υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους. 

Μιχάλης Λάβδας
Ψυχολόγος MSc. 
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Προγράμματα πρόληψης 
στην κοινότητα

Συχνά γίνεται λόγος για τα πολλαπλά οφέλη των 
ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων που εφαρμόζονται 
θεραπευτικά σε άτομα που παρουσιάζουν ήπια γνωστική 
διαταραχή, αρχόμενη άνοια αλλά και προληπτικά σε άτομα με 
υποκειμενικές αιτιάσεις για έκπτωση στη μνήμη. 
Στα Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια πραγματοποιούνται 
τέτοιου τύπου ομαδικές παρεμβάσεις με στόχο:
• τη  σταθεροποίηση ή βελτίωση της μνήμης και των υπόλοιπων 
νοητικών λειτουργιών για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα
• την κινητοποίηση,  την ενίσχυση της αυτονομίας και τη 
βελτίωση της λειτουργικότητας
• τη βελτίωση της διάθεσης και την καταπολέμηση της απάθειας, 
της απόσυρσης και της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας
• τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες αλλά και με τον επαγγελματία υγείας μέσα σε 
ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον
• την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης και 
τέλος τη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων
Στο Κέντρο Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου εδώ και 6 χρόνια 
εφαρμόζονται ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις με μεγάλη 
επιτυχία από πλευράς συμμετοχής αλλά και επίτευξης των 
παραπάνω στόχων. Αρκετά δημοφιλείς είναι οι ομάδες 
πρόληψης. Αρχικά ξεκινήσαμε με μια ομάδα πρόληψης και 
σύντομα, δημιουργήθηκε η ανάγκη για περισσότερες ομάδες, 
λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων 
αλλά και του αυξανόμενου αριθμού παραπομπών από το 
Ιατρείο Μνήμης του Κέντρου Ημέρας. 
Πρόκληση για την υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος 
αποτέλεσε η περιορισμένη χωρητικότητα του Κέντρου Ημέρας, 
καθώς δεν θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν περισσότερες 
από δύο ομάδες πρόληψης εβδομαδιαίως παράλληλα με τις 
υπόλοιπες θεραπευτικές ομάδες. 
Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η συνεργασία του Κέντρου Ημέρας 
με τους επαγγελματίες υγείας του Δήμου Αμαρουσίου στο 
πλαίσιο της μεταξύ τους διασύνδεσης. Πιο συγκεκριμένα, 
το 2013 ξεκίνησε μια πολύ καλή συνεργασία με τα Κέντρα 
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου με την 
υλοποίηση της επιδημιολογικής μελέτης, η οποία συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα.

Από τον Νοέμβριο του 2015 στο ΚΑΠΗ Παραδείσου και Αγίας 
Φιλοθέης του Δήμου Αμαρουσίου λειτουργούν τέσσερις 
ομάδες πρόληψης με δυναμική περίπου 15 ατόμων η  καθεμιά 
και συχνότητα παρακολούθησης μία φορά την εβδομάδα. 
Οι συμμετέχοντες στις δύο από τις τέσσερις ομάδες είναι 
ταυτόχρονα μέλη των συγκεκριμένων ΚΑΠΗ και οργανώθηκαν 
έπειτα από δικό τους αίτημα. Το Κέντρο Ημέρας αξιολόγησε τις 
νοητικές τους λειτουργίες και ενέταξε τους ενδιαφερόμενους 
σε ομάδες πρόληψης δίωρης παρακολούθησης.

Τα προγράμματα ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων περι-
λαμβάνουν: 
• εισαγωγικές πληροφορίες για τον τρόπο που λειτουργεί 
ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η σημασία του νοητικού 
αποθέματος
• νοητική ενδυνάμωση με ασκήσεις για τους πέντε 
γνωστικούς τομείς (προσοχή, μνήμη, λόγος, οπτικοχωρικές - 
κατασκευαστικές και εκτελεστικές λειτουργίες)
• τεχνικές επίλυσης προβλημάτων (problem solving) 
• το «παλάτι της μνήμης» - μια αρκετά απαιτητική τεχνική 
απομνημόνευσης που έχει στόχο την ενίσχυση των 
οπτικοχωρικών δεξιοτήτων 

Παράλληλα, στις ομάδες πρόληψης πραγματοποιούνται 
προγράμματα σωματικής ενδυνάμωσης τα οποία συντονίζονται 
από τη φυσικοθεραπεύτρια του Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου 
με στόχο:
• την πρόληψη των πτώσεων
• τη διατήρηση της κινητικότητας
• τη διατήρηση της μυϊκής δύναμης και ισορροπίας
• τη διατήρηση του σωστού τύπου βάδισης 

και τέλος μέσω των ασκήσεων διπλού έργου - συνδυασμός 
σωματικής και νοητικής ενδυνάμωσης - επιτυγχάνεται η 
εξάσκηση των εκτελεστικών λειτουργιών. 

Η λειτουργία των ομάδων πρόληψης στην κοινότητα συνεχίζεται 
με αυξανόμενο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιούνται σε 
χώρο γνώριμο και προσβάσιμο στους συμμετέχοντες. Με αυτό 
τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποκέντρωση των δραστηριοτήτων 
του Κέντρου Ημέρας και αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που 
επωφελούνται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Μαρία Μονοκρούσου
Κοινωνική Λειτουργός
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‘Ασκηση 
Ενδυνάμωσης

Ενώστε τις τελείες από 

τον μικρότερο αριθμό 

προς τον μεγαλύτερο 
προκειμένου να 
αποκαλυφθεί η 

εικόνα. Για να 
αυξήσετε κατά πολύ 

τον αριθμό δυσκολίας 
λύστε την άσκηση 

με το λιγότερο 
χρησιμοποιούμενο 

χέρι.

«Δεν λησμονώ… σ’ ευχαριστώ…»

Είμαι εδώ χάρη σ’ εσένα…
Εσένα που μ’ έψαχνες, όταν εγώ ήμουν χαμένος,

που κατέβηκες στην Άβυσσο για χάρη μου, 
που φώτιζες το δρόμο μου, 

που χώρεσες στην αγκαλιά σου τον πόνο μου, 
που έφερες την Άνοιξη στους χειμώνες μου, 

που με ανέστησες, όταν εγώ σε σκότωνα, 
που πίστεψες σε μένα, όταν εγώ δεν πίστευα σε τίποτα, 

που με συμπεριέλαβες στις προσευχές σου,
που διασκέδασες τα άγχη μου,

που μου πρόσφερες αξιολογική και συναισθηματική στήριξη,
που δεν μ’ άφησες να παραιτηθώ από τη ζωή,
και έκανες την καθημερινότητά μου γιορτή…

Σ’ ευχαριστώ…

Αλέξανδρος Γεωργούλης 
Ψυχίατρος




