
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ
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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.ά.)
• 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, 

Κάθε 3 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος στον κόσμο διαγιγνώσκεται με άνοια, ενώ μόνο στην Ελλάδα τα άτομα με άνοια 

εκτιμάται ότι αγγίζουν τις 200.000, αριθμός που αναμένεται τουλάχιστον να τετραπλασιαστεί ως το 2050! Η άνοια 

καταστρέφει τον εγκέφαλο και μαζί με αυτόν την ποιότητα της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. 

Στην Ευρώπη τα άτομα με άνοια είναι σήμερα 11 εκατομμύρια και η νόσος Αλτσχάιμερ απορροφά αυτή τη στιγμή το 

25% του συνόλου των δαπανών για την Υγεία, ενώ το ετήσιο κόστος της άνοιας στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 3 έως 6 

δισεκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες, οι επενδύσεις και η συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα σήμερα είναι ζωτικής 

σημασίας, τόσο για την επιστημονική έρευνα και τον έλεγχο του κοινωνικού κόστους της άνοιας, όσο και για την 

προσφορά ελπίδας, αξιοπρέπειας και ποιότητας ζωής στα εκατομμύρια των πασχόντων και στις οικογένειές τους.

Tα τελευταία 2 χρόνια στη χώρα μας έχουν γίνει σημαντικά βήματα σχετικά με την αντιμετώπιση της άνοιας και της 

νόσου Αλτσχάιμερ ειδικότερα. 9 νέα Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. 5 νέα Ιατρεία 

Μνήμης σε Γενικά Νοσοκομεία, 10 προγράμματα διασύνδεσης με τους ΟΤΑ και 2 Μονάδες τελικού σταδίου για άτομα με 

άνοια βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης μέσω των Περιφερειακών ΠΕΠ και η λειτουργία τους ξεκινά άμεσα.

Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την δημιουργία σχεδίου νόμου για την άνοια στην οποία συμμετέχουν γιατροί, 

νομικοί και φροντιστές ατόμων με άνοια εργάζεται συστηματικά για τη δημιουργία σχεδίου νόμου με στόχο να 

επισημανθούν τα δικαιώματα των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους. 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.). Στο σχετικό σχέδιο νόμου 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.

Με την ευκαιρία των εκδηλώσεων για τον Παγκόσμιο Μήνα Αλτσχάιμερ,  Σεπτέμβριο 2019 απευθύνομαι σε όλους, τα 

άτομα που πάσχουν από άνοια, τους φροντιστές και τα μέλη των οικογενειών τους και τους καλώ για ακόμη μα φορά να 

συ στρατευτούμε στον αγώνα για την επίτευξη των στόχων μας!

Σας καλώ να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις  για Παγκόσμιο Μήνα Αλτσχάιμερ που θα γίνουν σε πολλές πόλεις της 

Ελλάδος, να πιέσετε τους πολιτικούς και τους αρμόδιους φορείς της περιοχής σας,  να διεκδικήσετε καλύτερη ποιότητα 

ζωής με δομές και υπηρεσίες για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους χωροταξικά κατανεμημένες σε όλη τη 

χώρα μας.

Ας είμαστε αισιόδοξοι και ας ελπίζουμε πάντα για το καλύτερο!

          Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - Ψυχίατρος 

Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer

ΧΟΡΗΓΟI

ΦΙΛΟΙ

Κων/νος Τοπάλογλου  

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
 
Ιωάννης Αργυροκαστρίτης, Παύλος Καραΐσκος εις μνήμην Ανδριάννας Χριστοδούλου
Κυριάκος Προυσής, Μαρίνα Ρουσσάκη, Θεανώ Φωτοπούλου, Γιάννης Χριστόπουλος, Γιώργος Μαγουλάς, Σωτήρης Κατσαμάκας, 
Ανδρομάχη Τζάνη, Όλγα Κιρκιλέση, Εύα Χαζάπη, Daniele Narducci, Alessia Latorrata, Heibert Reis εις μνήμην Ανθής Καλογεροπούλου
Μαρία Αμερικάνου εις μνήμην Παναγιώτη Αμερικάνου
Ελένη Κόκκαλη, Νίκος Χατζάκης εις μνήμην Βασιλικής Φαρμάκη
Αγγελική Μανιάτη εις μνήμην Αθανάσιου Μανιάτη
Ελένη Κορώνη, Ρίτα Δόμβρου, Κορνηλία Τσενέ εις μνήμην Ελευθερίας Στάη

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

 Η Alzheimer Αθηνών στο 
Παγκόσμιο Συνέδριο για την 
Άνοια στο Λος Άντζελες!

Η πρόεδρος της Εταιρείας Δρ. Παρασκευή Σακκά, η νευρολόγος 

Φαίδρα Καλλίγερου και οι ψυχολόγοι Βασιλική Εξαρχάκου 

και Παναγιώτα Ζώη  παρακολούθησαν  τις τάσεις και τις 

εξελίξεις στον τομέα της άνοιας, όπως παρουσιάστηκαν από 

την σύγχρονη παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Συνοπτικά 

μπορούμε να σταθούμε στα εξής:

• H ερευνήτρια Elzbieta Kuzma από την Ιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου του Exeter ανακοίνωσε μελέτη στην 

οποία συμμετείχαν 200.000 ενήλικες άνω των 60 ετών 

που παρακολουθήθηκαν από το 2006 μέχρι το 2017. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι όσοι ακολούθησαν 

υγιεινό τρόπο ζωής με τακτική σωματική και νοητική άσκηση, 

μέτρια χρήση αλκοόλ, υγιεινή διατροφή και συμμετοχή σε 

κοινωνικές δραστηριότητες εμφάνισαν μειωμένο κίνδυνο 

εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ ακόμη και αν είχαν γενετική 

προδιάθεση. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσίασαν και 

ερευνητές από το Σικάγο που παρακολούθησαν μεγάλους 

πληθυσμούς ηλικιωμένων για 9 χρόνια. 

• Οι ηλικιωμένοι που χρησιμοποιούν υπνωτικά φάρμακα 

αρκετά συχνά έχουν πάνω από 40% πιθανότητες να 

αναπτύξουν άνοια σε διάστημα 15 ετών συγκριτικά με τους 

συνομήλικούς τους που δεν χρησιμοποιούν ποτέ ή σπάνια 

υπνωτικά χάπια. Αυτό διαπίστωσαν οι ερευνητές Yue Leng  

και Kristine Yaffe, από το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, 

οι οποίοι παρουσίασαν τα αποτελέσματα της μελέτης  στο 

Συνέδριο. «Ενώ δεν γνωρίζουμε τον ακριβή μηχανισμό που 

αποτελεί τη βάση αυτής της συσχέτισης, ελπίζουμε ότι αυτή 

η έρευνα θα αυξήσει την προσοχή των κλινικών γιατρών 

όταν συνταγογραφούν φάρμακα για τον ύπνο σε άτομα που 

διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια. Τα υπνωτικά 

είναι από τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα στις ΗΠΑ 

μεταξύ των ατόμων μεγάλης ηλικίας. Εκτιμάται ότι ένας στους 

πέντε ηλικιωμένους παίρνει υπνωτικά φάρμακα σε τακτική 

βάση», δήλωσε ο καθηγητής Leng. Για να αξιολογήσουν 

τη σχέση μεταξύ της χρήσης υπνωτικών φαρμάκων και του 

κινδύνου της άνοιας οι συνεργάτες μελέτησαν 3.068 ενήλικες 

χωρίς άνοια ηλικίας 70 έως 79 ετών. Οι συμμετέχοντες 

ανέφεραν χρήση φαρμάκων για ύπνο σε περιόδους από το 1997 

μέχρι το 2013. Συνολικά 4,8% εξ αυτών ανέφεραν ότι έπαιρναν 

μερικές φορές φάρμακα για ύπνο (2 έως 4 φορές το μήνα), και 

5,6% ανέφεραν συχνά «φάρμακα για ύπνο» (5 έως 15 φορές 

μηνιαίως) και 22%  «σχεδόν πάντα» (ως 30 φορές μηνιαίως).

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών συμμετείχε και φέτος στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Alzheimers Association AAIC 2019 
που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες των Η.Π.Α. τον 14-17 Ιουλίου 2019, με τη δική της ερευνητική δραστηριότητα.

Η έρευνα που παρουσιάστηκε διεξήχθει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκό προγράμματος eLILY Erasmus+ «Ψηφιακή 
εγγραμματοσύνη και δεξιότητες μάθησης των φροντιστών ατόμων με άνοια σε θέματα που αφορούν την υγεία», στο 
οποίο συμμετέχουν  επίσης το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο  Κύπρου, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ιταλία. 

ατόμων και ατόμων με άνοια να ενδυναμώσουν τις δεξιότητές τους στο να ψάχνουν, να αναζητούν, να αξιολογούν και 
να εφαρμόζουν πληροφορίες που βρίσκουν στο διαδίκτυο και αφορούν θέματα υγείας.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα eLILY μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα eLILY θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος στο σύνδεσμο  
http://elily.eu 

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

•  Η Elizabeth Rose Mayeda από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας 

παρουσίασε μελέτη σε 6000 γυναίκες γεννημένες από το 1935 

έως και 1956 που αποδεικνύει ότι οι γυναίκες που εργάζονταν 

έξω από το σπίτι τους παρουσίασαν  μικρότερες πιθανότητες 

να εμφανίσουν έκπτωση μνήμης σε σχέση με εκείνες που δεν 

εργάζονταν.  Μια πιθανή εξήγηση είναι η νοητική άσκηση, η 

κοινωνική δραστηριοποίηση και τα οικονομικά οφέλη που 

απολαμβάνουν οι εργαζόμενες γυναίκες. 

•  Σύμφωνα με τα δεδομένα έρευνας από το Πανεπιστήμιο Van-

derbilt οι βλάβες της πρωτεΐνης tau συσσωρεύονται ταχύτερα 

και νωρίτερα στους εγκεφάλους των γυναικών σε σχέση με 

τους άνδρες. Οι συσσωρεύσεις της πρωτεΐνης  tau μαζί με τις 

πλάκες του β αμυλοειδούς είναι τα κύρια νευροπαθολογικά 

χαρακτηριστικά στους εγκεφάλους των ατόμων με νόσο 

Αλτσχάιμερ! Οι πρωτεΐνες αυτές δημιουργούν τοξικές μάζες 

και οδηγούν τα εγκεφαλικά κύτταρα σε θάνατο, με αποτέλεσμα 

την έκπτωση της μνήμης και των άλλων νοητικών λειτουργιών. 

Η ανομοιογένεια στην εγκεφαλική συνδεσιμότητα των δύο 

φύλων και τα διαφορετικά γονίδια που συνδέονται με τη νόσο  

εξηγούν γιατί οι γυναίκες εμφανίζουν συχνότερα από τους 

άντρες τη συγκεκριμένη ασθένεια. 

• Πολλές ερευνητικές ομάδες έχουν αναπτύξει και 

παρουσιάσει αξιόπιστα τεστ αίματος που ανιχνεύουν τη 

νόσο Αλτσχάιμερ στα πολύ αρχικά στάδια. Η μέχρι σήμερα 

χρησιμοποιημένες μέθοδοι (ειδικές τομογραφίες εκπομπής 

ποζιτρονίων, εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού μετά από 

οσφυονωτιαία παρακέντηση) είναι επεμβατικές, κοστοβόρες 

και ακατάλληλες για καθημερινή κλινική χρήση. 

 

• O καθηγητής Bart De Strooper από το Πανεπιστήμιο του 

Λονδίνου στην ομιλία του τόνισε ότι το β αμυλοειδές συμμετέχει 

ισχυρά στην καταστροφή των εγκεφαλικών κυττάρων και 

η μικρογλοία του εγκεφάλου μέσω της νευροεκφύλισης 

κινητοποιεί την παραγωγή του στους εγκεφάλους των ασθενών 

με νόσο Αλτσχάιμερ. Γι’  αυτό τα αντιαμυλοειδικά φάρμακα 

μελετώνται εντατικά σε πολλές μελέτες αυτή τη στιγμή 

και σίγουρα έχουν θέση τόσο στην πρωτογενή όσο και στη 

δευτερογενή πρόληψη της νόσου!

Φαίδρα Καλλίγερου

Νευρολόγος
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

Το 24ο Eυρωπαϊκό Συνέδριο του Κολλεγίου Αθλητικών 
Επιστημών (ECSS) διεξήχθη στις 3-6 Ιουλίου 2019 στην Πράγα, 
υπό την αιγίδα της Σχολής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του 
Πανεπιστημίου Charles. Στο συνέδριο συμμετείχε η Εταιρεία 
Alzheimer Αθηνών με αναρτημένη ανακοίνωση που αφορούσε 
το φόβο των πτώσεων σε άτομα άνω των 60+. Τα αποτελέσματα 
της εργασίας αυτής έδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι που φοβούνται 
μήπως πέσουν έχουν και περιορισμένη έως ελάχιστη φυσική 
δραστηριότητα. Ο πραγματικός λόγος που έχουν μειωμένη 
φυσική δραστηριότητα είναι ότι φοβούνται μήπως πέσουν και 
όχι γιατί δεν έχουν ισορροπία.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν αρκετές εργασίες από Ευρωπαϊκά 
Πανεπιστήμια που αφορούν στην σημασία της φυσικής άσκησης 
σε άτομα με άνοια, με γνωστική έκπτωση αλλά και σε άτομα 
άνω των 60 ετών χωρίς γνωστική έκπτωση. Η πλειοψηφία των 
προφορικών ανακοινώσεων κατέδειξε τη σχέση της σωματικής 
άσκησης στις γνωστικές λειτουργίες, αλλά και πόσο σημαντική 
είναι η πρώτη για την ευζωία και την ευεξία των ηλικιωμένων. 
Συγκεκριμένα, έρευνα του Γερμανικού Ινστιτούτου Αθλητισμού 
κατέδειξε ότι η σωματική άσκηση σε άτομα με ήπια γνωστική 
διαταραχή, διάρκειας 12 μηνών και με συχνότητα 2-3 φορές/την 
εβδομάδα βελτίωσε την ποιότητα της ζωής τους και τις γνωστικές 

λειτουργίες τους. Επιπρόσθετα, σε πολλές παρουσιάσεις 
αναφέρθηκε ότι η οργανωμένη σωματική άσκηση είτε έντονη και 
σύντομη είτε πιο ήπια και μεγαλύτερης διάρκειας, έχει θετικά 
αποτελέσματα στις γνωστικές λειτουργίες, στη μνήμη εργασίας, 
στην ποιότητα της ζωής, στην επιβράδυνση του φυσιολογικού 
γήρατος και στη διατήρηση της σωματικής δύναμης (ισομετρική 
και ισοκινητική). 

Η διεθνής τάση που επικρατεί στο χώρο του αθλητισμού είναι 
η υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση (HIIT). Πιο 
συγκεκριμένα, πολλά ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια, 
διερευνούν κατά πόσο μικρότερης διάρκειας άσκηση αλλά 
υψηλότερης έντασης μπορεί να έχει τα ίδια οφέλη με την άσκηση 
μεγαλύτερης διάρκειας και ηπιότερης έντασης. 
Αυτό το είδος προπόνησης αν επιβεβαιωθεί ότι ταιριάζει σε 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και με κάποια χρόνια νόσο, θα είναι 
επαναστατικό καθώς με σύντομη προπόνηση θα αποκομίζονται 
τεράστια οφέλη.        

Δημακοπούλου Ελένη
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Phd

Πράγα: 
Εντυπώσεις από το
Ευρωπαϊκό Αθλητικό Συνέδριο
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Κινητικός γραμματισμός
ως τρόπος ζωής

ή ουτοπία;

Ο όρος κινητικός γραμματισμός συναντάται τα τελευταία χρόνια 
από αρκετούς επαγγελματίες της φυσικής αγωγής ως μια νέα 
προσέγγιση για την προώθηση θετικών συμπεριφορών σχετικά 
με τη φυσική άσκηση και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Ο κινητικός 
γραμματισμός δεν είναι νέα θεωρία, αφού οι ρίζες της βρίσκονται 
στην Αμερική της εποχής του μεσοπολέμου. Τα τελευταία χρόνια 
υπάρχει μια αναζωπύρωση του κινητικού γραμματισμού, ίσως 
εξαιτίας της μειωμένης φυσικής δραστηριότητας που πλήττει το 
σύγχρονο τρόπο ζωής. Τι είναι όμως κινητικός γραμματισμός; 
Ουσιαστικά πρόκειται για μια πολυδιάστατη θεωρία που 
επιδιώκει την ισορροπημένη ανάπτυξη του ανθρώπου σε 
κινητικό, γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο. Με υιοθέτηση 
δραστήριου τρόπου ζωής, επιδιώκεται η δια βίου εμπλοκή του 
ατόμου σε φυσική δραστηριότητα, σε φυσική άσκηση. Το άτομο, 
δηλαδή, αναλαμβάνει την ευθύνη να παραμένει δραστήριο 
σωματικά, ψυχικά και νοητικά. Είναι πρακτικά εφικτό αυτό ή 
είναι μια ουτοπία, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους ηλικίας άνω 
των 60 ετών και με δυσκολίες είτε κινητικές είτε νοητικές. 

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα πρέπει να 
ανατρέξουμε στη βιβλιογραφία που υποστηρίζει πόσο σημαντική 
είναι η φυσική άσκηση στην πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων 
ασθενειών. Επιπλέον, αδιάσειστα στοιχεία έχουμε για τα οφέλη 

της σωματικής άσκησης στην ψυχική υγεία και στη θωράκιση 
που προσφέρει στις νοητικές λειτουργίες. Μικρότερη προσοχή 
έχει δοθεί στον κινητικό γραμματισμό σε συνάρτηση με την 
εδραίωσή του σε άτομα άνω των 60 ετών. Ελάχιστες χώρες 
έχουν προχωρήσει σε συντονισμένες δράσεις  που να ωθούν 
ηλικιωμένους στον κινητικό γραμματισμό. Υπάρχουν όμως 
δράσεις που μια κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει; Η ανάπτυξη 
κινητικού γραμματισμού μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα 
και μέσα από οργανωμένες δομές (αθλητικούς συλλόγους, 
ΚΗΦΗ, κατασκηνώσεις, δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς 
κτλ.) θα μπορούσε να προωθηθεί και να αναπτυχθεί η δια βίου 
συμμετοχή σε φυσική δραστηριότητα και σωματική άσκηση. 
Κεντρικό σύνθημα του κινητικού γραμματισμού θα πρέπει να 
κατέχει η επίγνωση της αξίας της φυσικής δραστηριότητας στην 
καλλιέργεια της  αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης και της 
αυτοαντίληψης του κάθε ατόμου.     

Δημακοπούλου Ελένη
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Phd
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Τί είναι η ευπάθεια; 

Η δημογραφική γήρανση είναι μία από τις σοβαρότερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι το 
2050, πάνω από το 21% του πληθυσμού (περίπου 2 δις άτομα) 
θα είναι άνω των 60 ετών (Oeppen et al., 2002). Στη χώρα μας, 
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, τα άτομα άνω 
των 60 ετών αποτελούν το 25% του συνολικού πληθυσμού. 
Οι ηλικιωμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν 
ευπαθείς και να αναπτύξουν αναπηρίες. Αυτές οι δημογραφικές 
τάσεις δείχνουν ότι θα υπάρξει αύξηση της αναπηρίας και 
της εξάρτησης που σχετίζεται με την ηλικία, πράγμα το οποίο 
τελικά θα έχει αντίκτυπο όχι μόνο στην ευημερία των ατόμων 
που πλήττονται, αλλά και στη βιωσιμότητα των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015). Κατά 
συνέπεια, τα μοντέλα περίθαλψης θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη την ανάγκη προσέγγισης των ατόμων της τρίτης 
ηλικίας, όχι μόνο όσον αφορά την παρακολούθηση διαφόρων 
παθήσεων, αλλά και όσον αφορά τη φροντίδα και τη στήριξη για 
την πρόληψη της μείωσης των λειτουργικών ικανοτήτων, της 
γηριατρικής ευπάθειας και της αναπηρίας (Murray et al., 2013).
Ο όρος ευπάθεια (frailty) αναφέρεται σε ένα συνδυασμό 
προβλημάτων υγείας που εμφανίζουν τα ηλικιωμένα άτομα. Η 
ευπάθεια αποτελεί ένα ετερογενές γηριατρικό κλινικό σύνδρομο, 
που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο τα ηλικιωμένα άτομα να 
εμφανίσουν προβλήματα υγείας και μειωμένη λειτουργικότητα. 
Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές διερεύνησαν την 
ευπάθεια με σκοπό να αποσαφηνίσουν και να καταγράψουν 
τα επιμέρους χαρακτηριστικά της. Ο πιο διαδεδομένος ορισμός 
είναι της Fried και των συνεργατών της (2001). Σύμφωνα με 
αυτόν, τα κριτήρια της ευπάθειας περιλαμβάνουν την εμφάνιση 
αδυναμίας σε τρεις ή περισσότερους από τους παρακάτω 
παράγοντες: ακούσια απώλεια βάρους, γενική αίσθηση 
εξάντλησης, αδυναμία, αργή ταχύτητα βάδισης και χαμηλά 
επίπεδα σωματικής δραστηριότητας.
Υπολογίζεται ότι το 11% σε άτομα άνω των 65 ετών που ζουν στην 
κοινότητα (Collard et al., 2012) είναι ευπαθείς. Στην Ευρώπη 
ένας στους 10 ανθρώπους άνω των 65 ετών παρουσιάζει 
ευπάθεια. Σε αντίστοιχες επιδημιολογικές μελέτες που έγιναν 
στον ελληνικό πληθυσμό το ποσοστό της ευπάθειας βρέθηκε 
ότι αντιστοιχεί στο 18-20% (Margioti et al., 2019). Η γηριατρική 
ευπάθεια έχει σαφή αντίκτυπο στο κόστος των υπηρεσιών 
υγείας. Πρόσφατες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στη 
Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία έχουν προσδιορίσει το 
κόστος για τους ηλικιωμένους, τόσο στην κοινότητα όσο και 
στα νοσοκομεία. Το επιπρόσθετο ετήσιο κόστος κυμαίνεται 
από 1.500 έως 5.000 €/άτομο, ανάλογα με την κατάσταση 
ευπάθειας (προ-ευπαθής ή ευπαθής) και την ανάλογη ρύθμιση 
της φροντίδας στην κοινότητα ή στο νοσοκομείο (Bock et al., 
2016; Sirven et al., 2016). 
Ο επιπολασμός της ευπάθειας εξαρτάται από ένα σύνολο 

παραγόντων. Ο κυριότερος παράγοντας που συντελεί στην 
εμφάνισή της είναι η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης 
(Rockwood et al., 1994), ενώ η ευπάθεια αποτελεί αξιόπιστο 
προγνωστικό παράγοντα για τη μελλοντική επιδείνωση της 
υγείας. Οι ευπαθείς ηλικιωμένοι έχουν υψηλότερο κίνδυνο να 
εμφανίσουν σοβαρά ανεπιθύμητα προβλήματα υγείας όπως 
αναπηρία, πτώσεις, θνησιμότητα. Αυτά τα προβλήματα υγείας 
σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά μακροχρόνιας νοσηλείας 
(Avila-Funes et al., 2008). Πρόσφατα, αρκετοί ερευνητές 
έχουν επικεντρωθεί στη μελέτη της σχέσης μεταξύ της γενικής 
γνωστικής λειτουργίας και της ευπάθειας. Συγχρονικές μελέτες 
έδειξαν ότι τα άτομα που χαρακτηρίζονται ως ευπαθή έχουν 
υψηλότερα ποσοστά γνωστικής έκπτωσης σε σχέση με τα άτομα 
που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ευπάθειας (Mitchell et al., 
2014). Μια σειρά από διαχρονικές μελέτες, υποστήριξαν ότι όσο 
υψηλότερος είναι ο βαθμός της ευπάθειας, τόσο μεγαλύτερη 
η γνωστική έκπτωση (Mitnitski et al., 2011) και η επίπτωση 
σε άνοια (Avila-Funes et al., 2014). Ωστόσο, δεδομένου ότι η 
ευπάθεια δεν είναι αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης, μπορεί 
να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί, έτσι ώστε να προωθηθεί 
η μακροζωία και η ευζωία. Επιπλέον, ο προσδιορισμός των 
συνθηκών που προηγούνται της ανάπτυξης της αναπηρίας 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική πρόληψή 
της.
 
Η ευπάθεια στην τρίτη ηλικία είναι ένα σημαντικό θέμα για τη 
δημόσια υγεία σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Από 
αυτή την άποψη, ορισμένα θεσμικά όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), 
προωθούν στρατηγικές και ενέργειες για τη συνειδητοποίηση 
της ανάγκης υποστήριξης και φροντίδας των ατόμων της τρίτης 
ηλικίας και για την επίτευξη συναίνεσης σε όλους τους τομείς 
της κοινωνίας, όσον αφορά τόσο τη φιλοσοφία της περίθαλψης, 
όσο και τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί με τον οικονομικά 
αποδοτικότερο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για 
την Ενεργό και Υγιή Γήρανση ξεκίνησε το 2012 ως απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων της Ευρώπης. Η αντιμετώπιση της γηριατρικής 
ευπάθειας και της αναπηρίας, καθώς και η ολοκληρωμένη 
φροντίδα, συγκαταλέγονται στις προτεραιότητές της και οι 
ειδικές ομάδες δράσης για τα θέματα αυτά συνέβαλαν έκτοτε 
σημαντικά στη συζήτηση χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στη διαμόρφωση νέων μοντέλων για την εξέταση, 
την επεξεργασία και την παρακολούθηση, καθώς και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών (European Commission, 2012). 
Σε αυτό το πλαίσιο συγχρηματοδοτήθηκε με το Τρίτο Πρόγραμμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την Υγεία 2014-2020, την 
πρώτη Κοινή Δράση “ADVANTAGE JA” για την πρόληψη και 
διαχείριση της ευπάθειας των ηλικιωμένων. 
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H ευρωπαϊκή Κοινή Δράση ADVANTAGE – Joint Action of Frailty 
(Κοινή Δράση για την γηριατρική ευπάθεια) είναι μία προσπάθεια 
ολιστικής προσέγγισης για την προαγωγή της γήρανσης του 
ανθρώπινου πληθυσμού χωρίς αναπηρία. Σχετίζεται άμεσα με 
τη βασική προτεραιότητα της Ε.Ε. για τα θέματα της τρίτης ηλικίας 
και ειδικότερα με την ανάγκη αντιμετώπισης της επιβάρυνσης 
των εθνικών συστημάτων υγείας από τις χρόνιες ασθένειες, 
την ευπάθεια και την αναπηρία, όπως ιδιαιτέρως αναδύεται 
και εντείνεται από τη συντελούμενη δημογραφική αλλαγή και 
«φιλοδοξεί» να συνεισφέρει στην προστιθέμενη αξία (γνώση, 
εμπειρία, καλές πρακτικές στην προσέγγιση θεμάτων υγείας και 
πρόνοιας) για την Ένωση. Η Κοινή Δράση θα δημιουργήσει ένα

κοινό ευρωπαϊκό  πλαίσιο  κατανόησης του συνδρόμου (Frailty 
Prevention Approach), που θα αποτελέσει τη βάση μίας ενιαίας 
προσέγγισης των ηλικιωμένων ατόμων που βρίσκονται σε 
ευπάθεια ή κινδυνεύουν να αναπτύξουν το σύνδρομο, με σκοπό 
τη δημιουργία πολιτικών υγείας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
κάθε χώρας. Το 2019 η ελληνική ομάδα του προγράμματος, 
η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης και η 
Κλινική Αποκατάστασης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Πατρών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας συνέταξαν 
τον οδικό χάρτη της Ελλάδας αναφορικά με τους άξονες που 
χρειάζεται να αναπτύξει η χώρα ώστε να καταστεί η ευπάθεια, 
στο επίπεδο της πρόληψης και της διαχείρισης, προτεραιότητα 
για το δημόσιο σύστημα υγείας. Περισσότερες πληροφορίες για 
το πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.advantageja.eu
Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στην κοινή έκθεση του 2014 σχετικά με την επαρκή 
κοινωνική προστασία των αναγκών μακροχρόνιας φροντίδας 
των ατόμων της τρίτης ηλικίας, υποστήριξαν ότι οι υπεύθυνοι 
για τη χάραξη πολιτικής θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια 
πιο προληπτική προσέγγιση, προκειμένου να αποφευχθεί 
η απώλεια της αυτονομίας και, κατ’ επέκταση, να μειωθεί η 
ζήτηση φροντίδας και να προωθηθεί η παροχή αποδοτικής 
και οικονομικά αποδοτικής περίθαλψης (European Union, 
2014). Όσον αφορά στις παρεμβάσεις για την πρόληψη και τη 
διαχείριση της ευπάθειας, τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν 
την αποτελεσματικότητα των πολυδιάστατων παρεμβάσεων 

που είναι προσαρμοσμένες σε τροποποιήσεις φυσικών, 
ψυχολογικών, γνωστικών και κοινωνικών παραγόντων. Πιο 
συγκεκριμένα, η ADVANTAGE JA προτείνει: 

1. Ο κίνδυνος υποσιτισμού, η υγιεινή διατροφή και η προώθηση 
του τρόπου ζωής είναι ιδιαίτερης σημασίας. Η μειωμένη 
διατροφική πρόσληψη είναι ένας σημαντικός τροποποιήσιμος 
παράγοντας κινδύνου για τον έλεγχο της γηριατρικής ευπάθειας.

2. Η άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη φυσική απόδοση και να 
αντιστρέψει την ευπάθεια, ενώ ο καθιστικός τρόπος ζωής είναι 
παράγοντας κινδύνου. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα της σύνθετης σωματικής άσκησης.

3. Η ολοκληρωμένη γηριατρική αξιολόγηση μπορεί να 
υποστηρίξει τη δημιουργία πολυδιάστατων παρεμβάσεων 
εξατομικευμένων στις ικανότητες και τις ανάγκες των ατόμων, 
λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον στο σπίτι και την κοινότητα. 
Η εξατομίκευση της περίθαλψης αποτελεί θεμελιώδη 
προσέγγιση για τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων αλλά και της 
ευπάθειας.

4. Η διαχείριση της συνταγογράφησης είναι σημαντική για 
τη μείωση της ακατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής και της 
πολυφαρμακίας. Κατά την αξιολόγηση των φαρμακευτικών 
πλάνων των ηλικιωμένων θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
θέματα όπως η πολυνοσηρότητα, η αποτελεσματικότητα και η 
αποδοχή των φαρμάκων, η ευεξία, οι κοινωνικές συνθήκες και 
οι στόχοι.

5. Η προώθηση των παρεμβάσεων τηλε-υγειονομικής 
περίθαλψης και πρόληψης πτώσεων σε ευάλωτα άτομα 
της τρίτης ηλικίας είναι επίσης καθοριστική. Οι Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) προσφέρουν ποικίλες 
ευκαιρίες προκειμένου να επιλεχθούν διαφορετικά τεχνολογικά 
εργαλεία για την εξασφάλιση της ασφάλειας και τη μείωση του 
κινδύνου των πτώσεων.  

Ελένη Μαργιώτη, Κλινική Νευροψυχολόγος 
Επιστημονικά υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας Alzheimer 

Αμαρουσίου

Μαρία - Λαμπρινή Κούλα, Ψυχολόγος
Υπεύθυνη Ομάδας Έργου ADVANTAGE JA

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας
και Παρέμβασης Ιωαννίνων

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



10

O Σεπτέμβριος είναι παγκοσμίως μήνας αφιερωμένος στη 
μάστιγα του 20ου αιώνα, την άνοια και τη νόσο Αlzhei-
mer. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ένας στους πέντε 
ανθρώπους πάνω από τα 80 θα νοσήσει από κάποια μορφή 
άνοιας. Στη χώρα μας περίπου 200.000 άνθρωποι πάσχουν 
σήμερα από άνοια και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί 
δραματικά στο μέλλον. 
Όπως κάθε χρόνο στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Αlzhei-
mer, και φέτος η Eταιρεία Alzheimer Αθηνών θα διοργανώσει 
σειρά εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης του κοινού.

 
ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ. ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΜΗΝΑ 
ALZHEIMER 2019.
 
Η καθημερινότητα για κάποιον που πάσχει από κάποια μορφή 
άνοιας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Με βάση διεθνή στοιχεία, 
ένας στους δύο πάσχοντες δεν νιώθει μέρος της κοινότητας 
στην οποία ζει, πράγμα που οφείλεται στα βιολογικά εμπόδια 
που βάζει η ασθένεια σε συνδυασμό με τα εμπόδια που βάζει 
η κοινωνία: μη προσβάσιμοι χώροι, έλλειψη ενημέρωσης 
υπαλλήλων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σχετικά με τη 
νόσο και τη διαχείρισή της, απουσία κατάλληλων υποδομών 
για τη διευκόλυνση των συμπολιτών μας στην άσκηση των 
κοινωνικών τους δικαιωμάτων κ.ά.  

Με αυτά τα δεδομένα, υπάρχουν τρόποι να ζει κανείς 
καλύτερα με την άνοια;  

Στις 18 Σεπτεμβρίου η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 
διοργανώνει μια ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
του κοινού, με πυρήνα ακριβώς αυτό το θέμα, με ομιλίες από 
τους πιο εξειδικευμένους επιστήμονες της χώρας μας.

 

Η ημερίδα ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΛΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ θα διεξαχθεί την 
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, στη Στέγη 
του Ιδρύματος Ωνάση, στις 19:00.
 
Ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της υπεράσπισης 
των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια - όπως το 
δικαίωμα πρόσβασης σε έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και 
παρακολούθηση και το δικαίωμα σε προσωποκεντρική, 
συντονισμένη, ποιοτική φροντίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
νόσου -  έχει ήδη γίνει στην χώρα μας, με την εκπόνηση 
και ψήφιση από την Βουλή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 
την Άνοια και την προώθηση της άνοιας ως προτεραιότητας 
στη Δημόσια Υγεία. Το επόμενο σημαντικό βήμα αφορά 
στην ευαισθητοποίηση και στη συμμετοχή της κοινωνίας 
στο σύνολό της, στην προσπάθεια  δημιουργίας κοινοτήτων 
φιλικών προς την άνοια, που αποτελεί έναν από τους 
βασικούς στόχους της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.
Η πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και πρόεδρος 
του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την άνοια, Νευρολόγος 
– Ψυχίατρος, Παρασκευή Σακκά, θα αναλύσει την 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού, σε 
μια ομιλία με θέμα «Χτίζοντας Κοινότητες Φιλικές 
προς την Άνοια».
Ο Αν. καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ στο Αιγινήτειο 
Νοσοκομείο,  Νίκος Σκαρμέας θα ενημερώσει το κοινό 
για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις γύρω από την 
ίδια την ασθένεια, στην ομιλία του με θέμα «Όλα όσα 
γνωρίζουμε σήμερα για τη νόσο Αλτσχάιμερ».
Μετά το τέλος των ομιλιών, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να 
θέσει σχετικές ερωτήσεις.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 ενημερωνόμαστε, 
ευαισθητοποιούμαστε, γινόμαστε μέρος της 
προσπάθειας, μαθαίνουμε πως μπορούμε να ζούμε 
καλά με την άνοια!

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2019
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ALZHEIMER.
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ART HEALS II.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Η τέχνη εμπνέει, συνεισφέρει, θεραπεύει. Στο πλαίσιο του 

Παγκόσμιου Μήνα Αλτσχάιμερ 2019, φέτος διοργανώνεται για 
δεύτερη συνεχή χρονιά η ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, με 

τίτλο «Η Τέχνη Θεραπεύει / Art Heals ΙΙ».  
Περισσότεροι από 80 καλλιτέχνες, εμπνευσμένοι και 

ευαισθητοποιημένοι από τις απαιτήσεις της φροντίδας 
ατόμων με άνοια, ενώνουν τις δυνάμεις τους  και 

συμβάλλουν με την τέχνη τους στην «μεταμόρφωση» 
της καθημερινότητας και στην προσπάθεια για καλύτερες 

συνθήκες ζωής για τους συμπολίτες μας.
Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο χώρο του ART16, Αρτεμισίου 16, 

στον Κεραμεικό και θα διαρκέσει 
από 20 - 29 Σεπτεμβρίου 2019. 

Για την ενίσχυση της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 
διοργανώνεται λαχειοφόρος αγορά και η κλήρωση των 

έργων θα πραγματοποιηθεί 
στις 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00.

Οι λαχνοί διατίθενται στα Κέντρα Ημέρας της Εταιρείας Alz-
heimer Αθηνών και στο χώρο της έκθεσης από 20-29/9.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ποικίλες 
παράλληλες εκδηλώσεις.

Nature in abstraction
Μαρία Καλαντζή

Χωρίς τίτλο
Μαρία Αντωνιάδου

Ο Άγγελος
Σκόδρας Γιάννης

Φωτιστικό από θαλασσόξυλα 
Θωμάς Θεοδωράκης

Καλοκαιρινά σύννεφα 
Γιώργος Τσακίρης

 Θαλασσινή έκρηξη
Μηνάς Αληφραγκής

Χρώματα της μουσικής 
Λάουρα Σπορέα

Pomegranates 
Μαγγιώρου Όλγα

Λήθη 
Αντώνης Σκαρλάτος

Γλυπτό σε χαρτοπολτό
Μουρίκη Ελένη

Το κοριτσάκι
Γιούλη Βρανά

Σ’ ευχαριστώ 

Ηλέκτρα Τσιτσοπούλου
Αφροδίτη

Ιωάννα Ζεμπερλίγκου

Η κυρία με τα άσπρα
Χριστίνα Παπασπηλιοπούλου

Η διαλεκτική των αντιθέσεων 
Μανώλης Γιακουμάκης

Τοπίο ελαιογραφία 
Ίνα Μελίδου
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Καινοτόμο πρόγραμμα Ψφιακής
Εκπαίδευσης για επαγγελματίες
φροντιστές ατόμων με άνοια

Το πρόγραμμα iDO είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus+, η διάρκεια του οποίου 
ήταν δυο έτη και συμμετείχαν πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σουηδία, Ιταλία, Πορτογαλία, 
Λιθουανία & Ελλάδα). 
Στόχος του προγράμματος iDO είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη, σε στενή συνεργασία με τα άτομα 
που πάσχουν από άνοια και τους φροντιστές τους, ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για τη 
διαχείριση της άνοιας, στο οποίο θα μπορούν να εκπαιδεύονται επαγγελματίες υγείας και γενικώς όσοι 
εμπλέκονται στην παροχή άμεσης φροντίδας στην άνοια. 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι άμεσα διαθέσιμο  μέσω της online εκπαιδευτικής πλατφόρμας Massive 
Open Online Course (MOOC). 
Πολλές έρευνες αναδεικνύουν ότι οι έμμισθοι φροντιστές που εργάζονται κατ’ οίκον αλλά και αρκετοί 
από τους  επαγγελματίες υγείας δεν έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες γνώσεις 
σχετικά με την άνοια, ώστε να  καταφέρουν να βελτιώσουν τόσο την ποιότητα παροχής φροντίδας αλλά 
και τις συνθήκες εργασίας τους.

Το iDO είναι ολοκληρωμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που  ενθαρρύνει τους επαγγελματίες 
υγείας να ολοκληρώσουν την  επαγγελματική κατάρτισή τους στη φροντίδα της άνοιας.

Η καινοτομία τους προγράμματος iDO έγκειται στην εύκολη πρόσβαση και στις πρωτοπόρες μεθόδους 
εκμάθησης οι οποίες περιλαμβάνουν: 

Πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ
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Σε αυτά τα βίντεο, ο κάθε ομιλητής παραθέτει τις γνώσεις του για όσα θεωρεί 
σημαντικά σχετικά με την παροχή βοήθειας στην άνοια. Με αυτόν τον τρόπο, 
ενημερώνονται άμεσα οι επαγγελματίες υγείας για τα σημαντικά θέματα που 
αφορούν στη φροντίδα και αποκτούν καλύτερη κατανόηση των αναγκών των ατόμων 
με άνοια και των οικογενειών τους.

Tεχνικοί υπολογιστών εξειδικευμένοι σε ψηφιακά προγράμματα για την άνοια, 
σχεδίασαν ειδικά για το iDO ένα διαδραστικό παιχνίδι για να συμπληρώσει τις 
«παραδοσιακές» μεθόδους εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας. Ο χρόνος 
εκτέλεσης και η πολυπλοκότητα του παιχνιδιού έχουν σχεδιασθεί με βάση τις 
απαιτήσεις και τις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας, των ατόμων με άνοια, και 
των οικογενειών τους. 

 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει βίντεο με συνεντεύξεις 
έμπειρων επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων σχετικά με τη φροντίδα της 
άνοιας, όπως: νευρολόγοι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α. Το 
MOOC είναι διαθέσιμο για χρήση μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα ενθαρρύνει 
σημαντικά την άμεση εμπλοκή των επαγγελματιών υγείας στην εκπαίδευση. 

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

Βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις των ατόμων
με άνοια και των οικογενειών τους

Διαδραστικό παιχνίδι 

Ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης
MOOC Massive Open Online Course

 

 

 

http://idoproject.eu
https://www.facebook.com/IDOConsortium
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www.alzheimerathens.gr
Τηλ. 210 7013271
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Ομάδα θεατρικής έκφρασης 
για φροντιστές

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

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης των φροντιστών 
ατόμων με άνοια έχει δημιουργηθεί εδώ και δύο χρόνια 
μια ομάδα θεατρικής έκφρασης, στην οποία προτείνεται 
ένας εναλλακτικός, καλλιτεχνικός τρόπος έκφρασης, 
γνωριμίας, δημιουργικότητας και επικοινωνίας μεταξύ των 
συμμετεχόντων.  Στόχος της ομάδας είναι μέσω θεατρικού 
παιχνιδιού, θεάτρου, αυτοσχεδιασμού, μουσικής, παντομίμας, 
ζωγραφικής, συγγραφής κ.ά., η επικοινωνία συναισθημάτων, 
εμπειριών και ιδεών, η αλληλεπίδραση με φαντασία και 
ευαισθησία, και τελικά η αποφόρτιση και η ψυχαγωγία.  
Ενδυναμώνεται το δέσιμο της ομάδας και χτίζεται σταδιακά ένα 
ασφαλές περιβάλλον έκφρασης.
Μέχρι το τέλος της χρονιάς δομείται μια παράσταση, η οποία 
εντάσσεται στο πλαίσιο της θερινής γιορτής του Κέντρου 
Ημέρας στο Μετς.  Φέτος παρουσιάστηκε το έργο «Τοπ Καπή», 
σε κείμενο Μαρίας Παναγιώτου και σε σκηνοθεσία Μαρίας 
Παπαγιάννη, Ψυχολόγου - Εμψυχώτριας θεατρικού παιχνιδιού, 
με τη συμμετοχή πέντε οικογενειακών φροντιστών ατόμων 
με άνοια που ερμήνευσαν τους ρόλους της παράστασης.                           
Το έργο πραγματεύεται με χιούμορ θέματα που αφορούν στην 
ριμη ηλικία, παρουσιάζοντάς τα με αισιοδοξία, κωμική διάθεση 
αλλά και ευαισθησία.
Τρείς από τους «ηθοποιούς» της παράστασης έγραψαν την 

προσωπική τους εμπειρία από το όμορφο ταξίδι που έκανε 
φέτος η ομάδα μας και που ολοκληρώθηκε με την επιτυχημένη 
παράσταση του έργου μας.

Μαρία Παπαγιάννη
Ψυχολόγος - Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού

Μία εμπειρία από τη θεατρική ομάδα με τους φροντιστές

«Πριν δύο χρόνια περίπου βρέθηκα στην Εταιρεία Alzheimer Αθηνών να περιμένω στο σαλόνι να γράψω τα φάρμακα της πεθεράς 
μου. Στο τραπεζάκι δίπλα μου, κάποιες φωτοτυπίες που μας καλούσαν εμάς τους φροντιστές για αποφόρτιση μέσω του θεατρικού 
παιχνιδιού!  Το είδα σαν μια προσωπική πρόσκληση και ρώτησα δειλά αν θα μπορούσε να συμμετάσχει κι ο σύζυγός μου, αφού και οι 
δύο είμαστε φροντιστές της μητέρας του. Μου απάντησαν: Βεβαίως, μετά χαράς!  Κι έτσι άρχισε ένα ωραίο ταξίδι κάθε Παρασκευή.  
Ανυπομονούσα να φτάσει η μέρα!  Η δασκάλα μας, αλλά κι όλη η παρέα, μας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.  Και τι σύμπτωση!  
Μια ομάδα επτά ατόμων, εκ των οποίων οι τέσσερις είμαστε νοσηλευτές! Έχω την αίσθηση ότι εκπέμπουμε στο ίδιο μήκος κύματος.  
Η δουλειά του φροντιστή και το επάγγελμα του νοσηλευτή είναι εξίσου δύσκολα.  Η θεατρική ομάδα και στο τέλος η παράσταση που 
δώσαμε ήταν η όαση στην έρημό μας. Ξαφνικά ήμασταν πολλοί και ενωμένοι σαν μια γροθιά. Κι άλλη σύμπτωση: από την ομάδα 
μας οι πέντε είμαστε από την ίδια περιοχή! Δε γνωριζόμασταν πριν και τώρα κάνουμε παρέα! Από τη φύση μου ήμουν ντροπαλή 
και οι φίλες μου με ρωτάνε: πώς κατάφερες να παίξεις στο θεατρικό; Τους απαντώ: Πρέπει να ξεπερνάς τους φόβους σου με το να 
εκτίθεσαι στο κοινό!                                                       
Κλείνοντας, σας παραθέτω κάτι που διάβασα και βρίσκω όμορφο και ταιριαστό:      «Το καθήκον μάς βοηθάει να κάνουμε πράγματα 
σωστά, η αγάπη μας εμπνέει να τα κάνουμε όμορφα.   Κάποιος άνθρωπος απέναντί σου κάτι αγαπά, κάτι φοβάται, κάτι ψάχνει, 
κάποιον προσμένει. Μήπως εσένα;»

Μάγδα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ
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Μία εμπειρία από τη θεατρική ομάδα με τους φροντιστές

«Πριν από δύο χρόνια κατόπιν παρότρυνσης της Μάγδας, αποφασίσαμε να πάμε στην Εταιρεία Alzheimer Αθηνών μιας και είμαστε 
φροντιστές της μητέρας μου, να δούμε αυτό το θεατρικό παιχνίδι και το πόσο θα μπορούσε να μας βοηθήσει στο να βρίσκουμε 
διέξοδο σε αυτή την πορεία της υγείας της μητέρας μου, που όπως ξέρουμε δεν υπάρχει επιστροφή!  Δειλά-δειλά μιας και εκ φύσεως 
μου δεν μου ταιριάζει ο ρόλος του εμψυχωτή κοινού όπως λέω, όμως μόλις δοθεί το θέμα μου έρχονται ιδέες, ώστε να μπορούμε να 
το παρουσιάσουμε καλύτερα.  Συνήθως είμαι αυτός που δουλεύει σιωπηρά.  Στην περίπτωσή μου, μέσα στα δύο χρόνια και τις δυο 
παραστάσεις που ανεβάσαμε, είδα ότι με τη βοήθεια των άλλων μελών της παρέας (Μαρίας, Αμαλίας, Σύλβιας, Μαίρης, Βαγγέλη, 
Μάγδας) άρχισα να εξωτερικεύω λίγο τον εαυτό μου προς το κοινό και να εκτίθεμαι.  Όμως τη βοήθεια εκτός των μελών της ομάδας, 
την έδωσε η ψυχολόγος μας, Μαρία Παπαγιάννη, που με τις κατευθυντήριες οδηγίες της, προχώρησα και την ευχαριστώ γι’  αυτό. 
Ευχαριστώ και όλο το προσωπικό της Εταιρείας που με τον τρόπο του συνέβαλε και συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα παροχής 
φροντίδας προς όλους!»

Γιώργος

« Ουδέν κακό αμιγές καλού! Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε μια παρέα με κοινές ανησυχίες για τη φροντίδα των δικών μας ανθρώπων. 
Ήρθαμε κοντά, κλάψαμε, γελάσαμε, βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον! Δεθήκαμε και με την καθοδήγηση της ψυχολόγου μας, 

εκφραστήκαμε μέσα από την προετοιμασία της θεατρικής παράστασης! Ξεδιπλώθηκαν πτυχές του χαρακτήρα μας, ικανότητες καλά 
κρυμμένες από τα προβλήματά μας. Χάρη στη θεατρική ομάδα περάσαμε στιγμές ευθυμίας, δίνοντας χαρά παράλληλα σε όσους 

βρέθηκαν κοντά μας! Ευχαριστούμε πολύ και ευελπιστούμε στη συνέχιση αυτής της ομάδας».

Μαρία

Πέρα από τη βοήθεια που προσφέρει στην μητέρα μου.  Άνθρωποι με ζεστασιά και αγάπη.  Σου δίνουν την αίσθηση της ασφάλειας και 
της σιγουριάς.  Μπορείς να ρωτήσεις και να πάρεις απάντηση για τα καθημερινά προβλήματα.  Η βοήθεια σε εμένα είναι ανεκτίμητη, 
από την ψυχολογική υποστήριξη, την ζεστασιά, το χαμόγελο, την κατανόηση.
Η θεατρική ομάδα μου έδωσε δύναμη και μια άλλη προοπτική για την ζωή μου σαν φροντιστής.  Αυτή η διέξοδος…Πολύτιμη!!!  Με την 
κα Παπαγιάννη και με τα άτομα στην ομάδα είμαστε φίλοι, συνοδοιπόροι και συμμαχητές.
Τα λόγια λίγα, η εκτίμηση και η ευγνωμοσύνη μεγάλη.
Σας ευχαριστούμε για όλα.                Βαγγέλης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ
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Κ ο ι ν ό τ η τ ε ς  Φ ι λ ι κ έ ς  π ρ ο ς  τ η ν  Ά ν ο ι α
Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
των στελεχών της  ΕΛ.ΑΣ. σε θέματα 
διαχείρισης ατόμων με άνοια.

Ολοκληρώθηκε το δια ζώσης μέρος της εκπαίδευσης των 
στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας από την Εταιρεία Alz-
heimer Αθηνών σε θέματα διαχείρισης ατόμων με άνοια, την 
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 στο Ηράκλειο Κρήτης στα πλαίσια του 
Προγράμματος «Κοινότητες φιλικές προς την άνοια».
Πραγματοποιήθηκαν 4 κύκλοι εκπαίδευσης, 2 στη ΓΑΔΑ στην 
Αθήνα, την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και την Πέμπτη 18 Απριλίου 
2019, στη συνέχεια στη ΓΑΔΘ στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 17 
Μαΐου 2019 και τέλος στην ΑΔΗ στο Ηράκλειο και εκπαιδεύτηκαν 
συνολικά 170 στελέχη της αστυνομίας.
Κατά την δια ζώσης εκπαίδευση, διακεκριμένοι επιστήμονες 
με ειδίκευση και εμπειρία στην άνοια επιμόρφωσαν τους 
συμμετέχοντες για τα συμπτώματα και τις μεθόδους πρόληψης 
και διαχείρισης της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ καθώς 
επίσης και για τον τρόπο προσέγγισης των ατόμων με άνοια. 
Εισηγητές ήταν  η πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 
και πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια 
Δρ.Παρασκευή Σακκά, ο Κωστής Προύσκας, ψυχολόγος – Δρ. 
Γεροντολογίας και ο Μιχάλης Λάβδας, ψυχολόγος. Ακολούθησε 
διαδραστική εκπαίδευση μέσω roleplaying τεχνικών με στόχο 
την αναπαράσταση πιθανών σεναρίων, που θα μπορούσαν να 
αντιμετωπίσουν σε ώρα υπηρεσίας οι αστυνομικοί με συντονιστή 
τον Δημήτρη Φραγκιόγλου, σκηνοθέτη/ηθοποιό.
Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε έντυπο ενημερωτικό 
υλικό, αφίσες και αυτοκόλλητα με τη σήμανση «Οργανισμός 
Φιλικός προς την Άνοια» για να τοποθετηθούν στα τμήματα στα 
οποία υπηρετούν.
Για τα απομακρυσμένα τμήματα της ΕΛΑΣ θα πραγματοποιηθεί 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής 
«e-μάθηση» του δικτύου Police on line της ΕΛΑΣ.
Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος της 
Εταιρείας Alzheimer Αθηνών «Κοινότητες Φιλικές προς την Άνοια». 
Στόχος της εκπαίδευσης είναι να συμβάλουν οι εκπαιδευόμενοι 
υπάλληλοι οργανισμών, επιχειρήσεων, δημοσίων και ιδιωτικών 
φορέων,  ώστε οι συμπολίτες μας με άνοια  και να έχουν ασφαλή 
και εύκολη πρόσβαση και σωστή αντιμετώπιση στη γειτονιά ή 
την περιοχή όπου ζουν, να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και 
κατανόηση και να έχουν την απαραίτητη πρακτική υποστήριξη 
και έμπρακτη συμπαράσταση στις καθημερινές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν προκειμένου να συνεχίσουν να ασκούν τα 
δικαιώματά τους ως ενεργοί πολίτες για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα.  

Πάτρα Μπλέκου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
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ΑΣΚΗΣΗ:
Παράτηρήστε με προσοχή το μπροστινό μέρος της 

ταξιδιωτικής κάρτας και γράψτε στο πίσω μέρος 
ένα σύντομο κείμενο, το οποίο

θα το στείλετε σε αγαπημένο σας συγγενή.




