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Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το
2002 από συγγενείς ατόμων με άνοια και επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη
νόσο Αλτσχάιμερ. Στόχος της Εταιρείας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση
του κοινού, η υποστήριξη των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους,
η κινητοποίηση της Πολιτείας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, η ίδρυση δομών
για την περίθαλψή τους.
Για την επίτευξη των στόχων της, η Εταιρείας υλοποιεί σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων:
Κέντρα Ημέρας
Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία
των Δήμων, η Εταιρεία λειτουργεί τέσσερα Κέντρα Ημέρας:
Παγκράτι: Μ. Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, ώρες 9:00-20:00
τηλ. 210 7013271, m: kentroalz@otenet.gr
Αμπελόκηποι: Βαθέος 25 & Πανόρμου, ώρες 9:00-15:00,
τηλ. 210 6424228, m: kentro_alz@otenet.gr
Μαρούσι: Ζήνωνος Ελεάτου 8,
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

Τα Κέντρα Ημέρας λειτουργούν ως μονάδες ημερήσιας
θεραπευτικής φροντίδας ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και
άλλες μορφές άνοιας. Σκοπός τους είναι η σταθεροποίηση ή
και η βελτίωση των νοητικών και λειτουργικών δεξιοτήτων
των ασθενών για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα και η διατήρηση της κοινωνικότητάς τους.
Το πρόγραμμα των Κέντρων Ημέρας περιλαμβάνει:
• Ιατρείο μνήμης
• Θεραπείες ενδυνάμωσης νοητικών λειτουργιών
(μνήμης, λόγου, προσοχής κτλ)
• Ατομική και ομαδική δημιουργική απασχόληση
• Προγράμματα γυμναστικής
• Ειδικές θεραπείες (θεραπείες τέχνης, θεραπεία
δι΄αναμνήσεων, εργοθεραπεία κ.α.)
• Νοητική ενδυνάμωση μέσω Η/Υ

Ιατρείο Μνήμης
Στα τακτικά ιατρεία μνήμης, 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
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Κωδικός: 8295
Εκδότρια - Διευθύντρια

Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή µας, τόσο
πιο αποτελεσµατικοί µπορούµε να γίνουµε!

Μέλος €30*
Φίλος €100-500
Χορηγός €1.000-5.000
Μέγας Χορηγός €5.000-10.000
Ευεργέτης €10.000 και άνω

Παρασκευή Σακκά

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διεύθυνση Σύνταξης

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

Πάτρα Μπλέκου

www.alzheimerathens.gr

Ελάτε µαζί µας!

Τιράζ
3.000 τεύχη

Σελιδοποίηση-Εκτύπωση
Bitmap Γραφικές Τέχνες

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

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

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εθνική Τράπεζα: GR4801101800000018048009072
Alpha Bank:
GR3501403410341002320000184
Πειραιώς:
GR5001717480006748114621486
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Κάθε 3 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος στον κόσμο διαγιγνώσκεται με άνοια, ενώ μόνο στην Ελλάδα οι
ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ, που είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας, εκτιμάται ότι αγγίζουν τις 200.000,
αριθμός που αναμένεται τουλάχιστον να τετραπλασιαστεί ως το 2050! Η νευροεκφυλιστική αυτή νόσος
απειλεί τον εγκέφαλο –και μαζί με αυτόν την ποιότητα της ζωής- εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον
κόσμο. Είναι σημαντικό για όλους μας να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για να την προλάβουμε, ποιες
είναι οι διαθέσιμες πηγές βοήθειας για τους πάσχοντες και τις οικογένειες τους, πως οι κοινότητές μας
μπορούν να γίνουν φιλικές προς την άνοια!
Παγκόσμιοι και Ευρωπαϊκοί οργανισμοί, Κυβερνήσεις, επιστημονικοί φορείς, ΜΚΟ, Εταιρείες Alzheimer
όλοι μαζί εργαζόμαστε για να καταπολεμήσουμε την παγκόσμια αυτή επιδημία και να βοηθήσουμε τα άτομα
με άνοια και τους φροντιστές τους. Τα επιστημονικά νέα είναι αισιόδοξα, καινούρια φάρμακα δοκιμάζονται
εντατικά, η τεχνολογία αναπτύσσει συνεχώς καινούριες διαγνωστικές μεθόδους των ανοϊκών συνδρόμων
αλλά και τρόπους αποτελεσματικής ανακούφισης του φορτίου των φροντιστών.
Στη χώρα μας προχωρά αργά αλλά σταθερά η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια. 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. Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την
Άνοια ιδρύονται στους Δήμους του ΕΔΔΥΠΠΥ σε όλη την Ελλάδα.
Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι το Παρατηρητήριο προς την κατεύθυνση της πλήρους υλοποίησης του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης!
Καλές γιορτές, ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2020.
									

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Παρασκευή Σακκά

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

ΧΟΡΗΓΟΙ
Σοφία Γιόκαρη

ΦΙΛΟΙ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ευφροσύνη Ανδριανοπούλου, Αργυρώ Τσικαλά,
Μαρία Μπαγιάστα, Αναστάσιος Γεώργαλος,
Ελεονώρα Ματκοβίδου, Ζαχαρένια Τσαρπάλογλου

Βασιλική Χαιρεκάκη, Στυλιανός Αναγνωστόπουλος, Γιώργος Αλεξανδρόπουλος, Μάρκος Κορελόπουλος, Κων/νος Χαιρεκάκης εις μνήμην Δημητρίου Χαιρεκάκη
Νικόλαος Καμήλος εις μνήμην Ελευθερίας Νικολούδη
Γιούλη Βέλιου εις μνήμην Άννας Βέλλιου
Ευμορφία Μωϋσιάδη, Γεωργία Ξαγοράρη εις μνήμην Βασιλικής Γκούβα
Ιωάννης Κατσαρός, Αντωνίου, Μαρία Αντονίνη, Σύλλογος Περιβάλλοντος και Προστασίας Ρεματίας Πεντέλης-Χαλανδίου εις μνήμην Έλλης Γούναρη
Βασιλική Διαμαντοπούλου εις μνήμην Χρήστου Διαμαντόπουλου
Βασιλική Γρηγοριάδου εις μνήμην Γεωργίου Γρηγοριάδη
Astra Zeneca, ογκολογική ομάδα εις μνήμην Θεόδωρου Παπαγεωργίου
Νίκη Αχειμάστου εις μνήμην Ιωάννας Αχειμάστου
Άλμα Πρίφτη, Σοφία Μανωλαράκη και λοιποί συνάδελφοι Ιωάννη Αβράμπου από τον ΤΟΘ/ΔΠΑ,
Φίλοι και συνάδελφοι της Αφροδίτης Αβράμπου εις μνήμην Στέφανου Αβράμπου
Αναστασία Καράμπελα εις μνήμην Αριστείδη Ιωαννίδη
Ευτυχία Κοτσώνη εις μνήμην Αλέξανδρου Κοτσώνη
Δέσποινα Μοναχογιού εις μνήμην Άννας Κούλαλη
Γεράσιμος Παπαχριστόπουλος, Renata Sobak, Ivana Radic, Νικόλαος Αρέτης, Νικήτας Ασπιώτης, Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Ltd, Ιωάννης Πυργελής, Αναστασία
Ευαγγελίδου, Οικογένεια Δ. Νικολαϊδη, Ιωάννα Τσιρέκα, Ελένη Μπάτζιου, Έλλη Φούλλη, Κων/νος Ευθυμίου, Αργύρης Ιωάννου εις μνήμη Αγνής Τσιρέκα
Δέσποινα Φριλίγκου, Παύλος & Νίκος Παπαδόπουλος, Τζούλια Κανατά, Απόστολος Αμπατζόγλου, Παναγιώτης Σάμιος, Ηρώ Αδρακτά, Κατίνα & Ευδοκία Παππά, Σμαρώ
Κόττη, Οικ. Ανδρέα & Ράνιας Αποστολοπούλου, Οικ. Καλαϊτζίδη, Δημήτρης Ζορμπάς, Juergen Huebner, Αναστάσιος Παπανδρέου, Μυρτώ Κονιτσιώτη εις μνήμην Χριστίνας
Κονιτσιώτη
Κων/νος Αμαραντίδης, Hellenic Engineers Society of GB εις μνήμην Τζούντυ Μονιούδη
Δημήτρης Κυριαζής εις μνήμην Μαριάννας Τσίρου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
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Θετικά Επιστημονικά Νέα!

Οι φαρμακευτικές εταιρείες Biogen και Eisai πριν λίγες
ημέρες ανακοίνωσαν ενθαρρυντικά νέα σχετικά με
το φάρμακο – μονοκλωνικό αντίσωμα Aducanumab,
υποβάλλοντας στο FDA αίτηση για την άμεση κυκλοφορία
του στην αγορά για τη θεραπεία της πρώιμης νόσου
Αλτσχάιμερ.
Δεδομένα που προέκυψαν από την περαιτέρω ανάλυση
μεγάλων πληθυσμών συμμετεχόντων σε 2 κλινικές
μελέτες, ENGAGE και EMERGE έδειξαν οφέλη τόσο στη
νόηση (μνήμη, λόγος, προσανατολισμός) όσο και στην
καθημερινή λειτουργικότητα (διαχείριση των οικονομικών, οικιακές εργασίες, χρήση των μέσων μαζικής
μεταφοράς).

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία γιατί
είναι η πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια στη θεραπεία της
νόσου Αλτσχάιμερ τα τελευταία 15 χρόνια και μετά από μια
σειρά κλινικών δοκιμών με φαρμακευτικούς παράγοντες
χωρίς κλινική αποτελεσματικότητα.
Εάν τελικά, όπως όλοι ελπίζουμε, εγκριθεί το
Aducanumab, θα είναι το πρώτο φάρμακο διαθέσιμο
στην αγορά που θα εκτοπίζει το β – αμυλοειδές από τους
εγκεφάλους των πασχόντων, μειώνοντας παράλληλα την
κλινική έκπτωση των νοητικών λειτουργιών.
Δρ. Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος – Ψυχίατρος

Η πρώτη ανάλυση των δεδομένων των μελετών αυτών
ήταν απογοητευτική και οδήγησε στη διακοπή τους αλλά
το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό!

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

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 6ο Πανελλήνιο
Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας, στην Πορταριά του
Πηλίου. Κατά τις τέσσερις ημέρες του συνεδρίου καλύφθηκαν
όλα τα νεότερα δεδομένα σχετικά με κάθε τομέα που αφορά
στις ανοϊκές διαταραχές, με καλεσμένους επιστήμονες από
τα σπουδαιότερα παγκόσμια ερευνητικά/κλινικά κέντραΠανεπιστήμια, όπως το John Hopkins, το Columbia University of New York, το University of Minho στην Πορτογαλία, και
φυσικά όλα τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Συνολικά, 250 γιατροί,
νευρολόγοι και ψυχίατροι, νευροψυχολόγοι, νοσηλευτές,
κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές και άλλοι επαγγελματίες
υγείας συμμετείχαν στο συνέδριο με διαλέξεις, εργαστήρια,
προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις.
Ο ρόλος των βιοδεικτών φαίνεται ότι γίνεται όλο και πιο ισχυρός
στις νεότερες μελέτες. Τόσο στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό όσο και
στο αίμα μπορούν σήμερα να γίνονται αναλύσεις σχετικά με
τους βιοδείκτες που είναι ισχυροί προδιαθεσικοί παράγοντες
για τη νόσο. Πλέον και στην Ελλάδα, υπάρχει η δυνατότητα να
αναλύουμε μεγάλο όγκο δεδομένων, και να συνδυάζουμε
αποτελέσματα τόσο από αιματολογικές και βιοχημικές όσο και
από απεικονιστικές εξετάσεις (MRI, PET scans), με σκοπό την
διερεύνηση όσο το δυνατόν νωρίτερα, παραγόντων που μπορεί να
οδηγήσουν στην άνοια. Συγκεκριμένα προβλήματα ύπνου, όπως
η ποιότητα ύπνου και η υπνηλία κατά την διάρκεια της ημέρας
συνδέθηκαν με μεγαλύτερη επίπτωση άνοιας και ειδικά νόσου
Alzheimer, ωστόσο, η σύνδεσή τους επίσης με εγκεφαλικούς
και γενετικούς βιοδείκτες, μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη
διάγνωση των προβλημάτων και ενδεχομένως στην αντιμετώπισή
τους. Επίσης, τα εξωσώματα, που είναι κάποια μικρά κυστίδια
που προέρχονται από κύτταρα του σώματός μας, αποτελούν το
κέντρο των ερευνών του σήμερα, καθώς χρησιμοποιούνται για
την πρόληψη και θεραπεία νευροεκφυλιστικών νόσων και όχι
μόνο. Από τα ιδιαίτερα αισιόδοξα μηνύματα του συνεδρίου ήταν
επίσης ο ρόλος του νευράξονα σε τραυματικά και εκφυλιστικά
νοσήματα, όπου παρατηρείται η δυνατότητα ανάπλασης και
εκβλάστησης ατροφικών νευρώνων.
Έγινε επίσης αναδρομή στο ρόλο του γνωστικού αποθέματος, την
ικανότητα δηλαδή του εγκεφάλου να αντιμετωπίζει δυσκολίες
νόησης, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της εμφάνισης των
πρώτων συμπτωμάτων της άνοιας. Πρόκειται για έναν παράγοντα
για τον οποίο συμβάλλουν μεταξύ άλλων το εκπαιδευτικό μας
επίπεδο, το κοινωνικο-οικονομικό μας επίπεδο και το επάγγελμά
μας.

Μεγάλη έμφαση δόθηκε επίσης στα διαθέσιμα μέσα για
πρόληψη και για την όσο το δυνατόν περισσότερο καθυστέρηση
της εξέλιξης της άνοιας. Χαρακτηριστικά, ένα από τα
προγράμματα, το SOCIABLE παρέχει νοητική ενδυνάμωση στους
ενδιαφερόμενους, με αποδεδειγμένα σημαντικά αποτελέσματα.
Επιπλέον, κάποια από τα υπάρχοντα προγράμματα έχουν σκοπό
την αντιμετώπιση των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων στην
άνοια, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης.
Τέλος, παρουσιάστηκαν και συμπληρωματικές/εναλλακτικές
θεραπείες στην άνοια, όπως για παράδειγμα η αγιουβέρδα, αλλά
και συγκεκριμένες ασκήσεις γυμναστικής.
Κλείνοντας, η πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών
παρουσίασε τις υπάρχουσες αλλά και τις επικείμενες δομές
και υπηρεσίες για την άνοια στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα
που αποπνέει αισιοδοξία και αποτελεί φάρο ενημέρωσης και
βοήθειας σε άτομα που πάσχουν από τη νόσο αλλά και στους
συγγενείς και βοηθούς αυτών.
Αγγελική Τσάπανου
Κλινική Νευροψυχολόγος

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

«Μετά από μια ολόκληρη ζωή,
πώς φεύγεις από τον τόπο σου;»
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Το δικαίωμα ζωής στην κοινότητα
για τους ηλικιωμένους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.
Όπως καταγράφει η Ύπατη Αρμοστεία (Υ.Α. ) του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, 70,8 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αναγκαστικά
εκτοπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει πως καθημερινά
37.000 άνθρωποι αναγκάζονται να φύγουν από το σπίτι τους
εξαιτίας των διώξεων και των συγκρούσεων. Με βάση την Υ.Α. το
8,5% των προσφύγων είναι ηλικιωμένοι που συχνά είναι μάλλον
απρόθυμοι να αφήσουν την εστία τους, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι
είναι οι τελευταίοι που συνήθως προσπαθούν να ξεφύγουν από
τον κίνδυνο. Οι κακουχίες του ταξιδιού αλλά και τα γεγονότα που
μπορεί ήδη να έχουν συμβεί στη χώρα από την οποία προέρχονται,
συχνά οδηγούν σε προβλήματα τόσο σωματικής όσο και ψυχικής
υγείας. Σε αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία να λάβουμε υπόψη και
τις κακές συνθήκες διαβίωσης στη χώρα υποδοχής. Από τους
103.500 αναγκαστικά εκτοπισμένους ανθρώπους που αυτήν τη
στιγμή είναι καταγεγραμμένοι στην Ελλάδα, 68.100 ζουν στην
ενδοχώρα ενώ 35.400 στα νησιά. Τα κέντρα υποδοχής είναι
στις περισσότερες περιπτώσεις υπερπλήρη, με κακές συνθήκες
υγιεινής για όσους διαμένουν εκεί, ενώ οι διαδικασίες για την
αίτηση ασύλου επιβαρύνουν σημαντικά την ψυχική και σωματική
υγεία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Χαρακτηριστικά
μόνο αναφέρουμε πως στη Σάμο βρίσκονται 6.000 αντί των 700
θέσεων που υποστηρίζουν οι εκεί υποδομές, ενώ στη Λέσβο αντί
των 2.150 θέσεων βρίσκονται 14.400 άνθρωποι.
Μπορούμε να κατανοήσουμε ότι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας
που βρίσκονται στις παραπάνω συνθήκες επιβαρύνονται
σημαντικά. Ακόμη και μετά τη μετακίνησή τους στον αστικό ιστό,
όπου οι συνθήκες διαμονής μπορεί να είναι σχετικά βελτιωμένες,
έρχονται συχνά αντιμέτωποι με την κοινωνική απομόνωση αλλά
και το χωρισμό τους από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους,
με τα οποία είναι δύσκολο να ξαναβρεθούν. Η δυσκολία των
μεγαλύτερων σε ηλικία προσφύγων να μάθουν μια νέα γλώσσα
σχετίζεται με την κατάσταση οικονομικής δυσχέρειας αλλά και με
την αδυναμία να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό της χώρας.
Με βάση τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, οι ηλικιωμένοι
πρόσφυγες αναφέρουν σε σημαντικό ποσοστό ότι είναι σε
κακή κατάσταση υγείας και αυτό αφορά σε αυξημένα ποσοστά
υπέρτασης, διαβήτη αλλά και καρδιολογικών προβλημάτων.
Η δυσχέρεια στην πρόσβαση κατάλληλης φαρμακευτικής
αγωγής έφτασε το 87% σε δείγμα προσφυγικού πληθυσμού,
ενώ οι σωματικοί περιορισμοί που υφίστανται περιλαμβάνουν
προβλήματα στη βάδιση και στην όραση. Συχνά, έχουν
παρατηρηθεί φαινόμενα ηλικιωμένοι πρόσφυγες να μην τρώνε
καλά για να αφήνουν φαγητό στους νεότερους ή να μην σιτίζονται
σωστά με αποτέλεσμα η «ευθραυστότητα» που χαρακτηρίζει
συχνά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να αυξάνεται σημαντικά
οδηγώντας συχνά στην εκδήλωση παθολογικών καταστάσεων.
Συχνές επίσης, είναι οι αναφορές σε καταθλιπτικά συμπτώματα
που σχετίζονται με την απομόνωση και την αίσθηση ότι «γίνονται
βάρος στις οικογένειές τους». Αυτό δείχνει και το υψηλό ποσοστό
των ηλικιωμένων προσφύγων που αναφέρουν ότι εξαρτώνται
σημαντικά από την ανθρωπιστική βοήθεια που θα τους
προσφερθεί.
Η οργάνωση Human Rights Watch (HRW) πραγματοποίησε
συνεντεύξεις σε 16 ηλικιωμένους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
στην Ελλάδα και κατέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η μακρά περίοδος
αβεβαιότητας και αναμονής σε συνθήκες που δημιουργούν στρες

και δυσφορία μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την ήδη εύθραυστη
σωματική και ψυχική υγεία των ηλικιωμένων αιτούντων άσυλο
και προσφύγων. Σε αυτό, προστίθεται η αδυναμία πρόσβασης
στην κατάλληλη πληροφόρηση ή σε νομική υποστήριξη που
ενισχύει την αβεβαιότητα και τη δυσφορία.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ένα απόσπασμα από τις
συνεντεύξεις, της Giselle, μιας 63χρονης γυναίκας από τη Συρία
που ανέφερε στην HRW «Νιώθω πόνο παντού: στο κεφάλι μου
και στο στομάχι... Θέλω να μπορώ να εγκατασταθώ κάπου, να
έχω κοντά μου τις κόρες των γιων μου». Η συγκεκριμένη γυναίκα
διέμενε με το σύζυγό της σε κέντρο υποδοχής έξω από την
Αθήνα ήδη 10 μήνες, χωρίς να έχει πάρει απάντηση για αίτημά
της ώστε να επανενωθεί με την οικογένειά της στη Γερμανία.
Αντίστοιχες ιστορίες ανθρώπων που έχουν φύγει αναγκαστικά
από τη χώρα τους καταγράφονται συχνά σε ερευνητικές εργασίες
ή δημοσιογραφικά άρθρα.
Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα οι ηλικιωμένοι πρόσφυγες δεν
αποτελούν την πλειοψηφία χωρίς όμως να έχει γίνει επίσημη
καταγραφή του συνολικού πληθυσμού και των αναγκών τους.
Σύντομα θα κληθεί η χώρα μας να αντιμετωπίσει ένα πληθυσμό
που γερνά και συχνά είναι αποκλεισμένος από την εκπαίδευση, την
εργασία, την κατάλληλη φροντίδα υγείας και τη συμμετοχή στην
κοινότητα. Το να υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το
δικαίωμα στη ζωή στην κοινότητα σημαίνει πως ο λόγος μας είναι
συμπεριληπτικός. Σημαίνει ότι μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε
την κοινωνία που ζούμε τώρα σε μια «μεταμεταναστευτική
συνθήκη» (postmigrant condition) όπως αναφέρει η
Vitting-Seerup, μια κοινωνία που αποτελείται από ανθρώπους
με διαφορετική κουλτούρα αλλά κοινό θεμελιώδες δικαίωμα
στη ζωή στην κοινότητα. Οι ηλικιωμένοι πρόσφυγες αποτελούν
κεφάλαιο κουλτούρας και γνώσης που μπορεί να λειτουργήσει
εμπλουτίζοντας τον τόπο υποδοχής τους κρατώντας τους ενεργά
σε ένα υποστηρικτικό δίκτυο μιας κοινότητας που είναι φιλική
προς την τρίτη ηλικία και προωθεί την ενεργό γήρανση.
Ο ρόλος των ηλικιωμένων προσφύγων στα κοινωνικά δίκτυα
μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Συχνά αναλαμβάνουν
να διαμεσολαβήσουν αποτελεσματικά εκ μέρους ομάδων
προσφύγων, ενώ είναι φορείς της παράδοσης, της κουλτούρας
και συχνά αποτελούν μέρος της πολιτισμικής ταυτότητας του
τόπου καταγωγής τους. Τέλος, όπως αναφέρουν και τα ερευνητικά
δεδομένα που παραθέσαμε παραπάνω, οι ηλικιωμένοι
πρόσφυγες συχνά αναλαμβάνουν ρόλο στη φροντίδα και
ανατροφή των παιδιών ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι γονείς
μπορεί να μην είναι παρόντες. Η φροντίδα και η πρόληψη για
τους πρόσφυγες μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και η επένδυση
ευρύτερα στις πολιτικές που θα συμβάλουν στην ενεργό γήρανση
ανθρώπων από διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές αποτελεί
έναν μείζονα τρόπο υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης όσων
έχουν αναγκαστικά εκτοπιστεί.
					 Μιχάλης Λάβδας
Ψυχολόγος
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Πρωτόκολλο θεραπευτικής άσκησης για
άτομα με νόσο Parkinson

Στη νόσο Parkinson, που θεωρείται
μια εκφυλιστική διαταραχή των
βασικών γαγγλίων του εγκεφάλου, τα
κινητικά συμπτώματα προηγούνται των
γνωστικών διαταραχών. Τα κύρια κινητικά
συμπτώματα της νόσου Parkinson είναι ο
τρόμος κατά την ηρεμία (ακούσια ρυθμική
κίνηση ενός μέλους του σώματος),
η δυσκαμψία, η βραδυκινησία (βραδύτητα
στις κινήσεις, ή δυσκολία στην έναρξη
των κινήσεων) και οι διαταραχές στη
βάδιση και την ισορροπία. Στη νόσο Parkinson η σωματική άσκηση διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της νόσου
και συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση
των κινητικών διαταραχών.
Το ασκησιολόγιο που συνιστάται
απαρτίζεται από ασκήσεις αερόβιες,
δηλ. γρήγορο περπάτημα, ποδήλατο ή
κολύμβηση, καθώς και ασκήσεις για την
αντιμετώπιση της δυσκαμψίας, όπως
στροφές κεφαλής, κλίση κεφαλής,
στροφές κορμού, κινήσεις γνάθου,
ανύψωση ώμων, κάμψεις κορμού,
κύκλοι καρπών, κύκλοι δακτύλων/
αντίχειρα, κύκλοι αστραγάλων, κάμψειςεκτάσεις γόνατος, κινητικότητας ώμων.
Στο πρόγραμμα ασκήσεων καλό είναι
συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις για την
λεπτή κινητικότητα, για παράδειγμα με ένα
μπαλάκι του πινγκ πονγκ, μπορεί κανείς
να δουλέψει την κίνηση των χεριών,
δακτύλων, προσπαθώντας να μετακινεί το
μπαλάκι από το ένα δάχτυλο στο άλλο. Στα
θεραπευτικά πρωτόκολλα της νόσου Parkinson γίνονται ασκήσεις ενδυνάμωσης
των μεγάλων μυϊκών ομάδων είτε με
βαράκια ή λάστιχα ή οποιοδήποτε όργανο
άσκησης προσφέρει αντίσταση. Επιπλέον
ασκήσεις για βελτίωση της ισορροπίας
όπως μονόπλευρες στηρίξεις, ασκήσεις

στήριξης με βοήθεια καρέκλας, ασκήσεις
με χρήση κώνων γυμναστικής, μεταφορά
αντικειμένων, βάδιση σε ευθεία γραμμή
toe to heel (μύτη-φτέρνα). Μεγάλη
έμφαση πρέπει να δίνεται στις ασκήσεις
για τη βελτίωση της βάδισης και της
ευκινησίας. Μερικές τέτοιες ασκήσεις
είναι η βάδιση ακολουθώντας χρώματα,
αριθμούς, με χρήση σκάλας agility ladder, ανάμεσα σε κώνους, σταμάτημαξεκίνημα,
αλλαγές
κατεύθυνσης,
βάζοντας διακριτά σημάδια στο πάτωμα
ώστε να πραγματοποιούν μεγάλο
διασκελισμό, περπάτημα σε διαφορετικές
επιφάνειες, περπάτημα με διαφορετικούς
τρόπους. Επιπρόσθετα για τη βελτίωση
της βάδισης χρησιμοποιούνται κάποιες
στρατηγικές ερεθισμού (Cueing strategies). Αυτές είναι οι στρατηγικές με:
1. Aκουστικά ερεθίσματα, όπως είναι η
χρήση ενός φορητού ηχείου από το οποίο
ακούγεται ρυθμική μουσική: ενισχύουν την
έναρξη βάδισης & μειώνουν το φαινόμενο
του παγώματος (Thaut et al., 2001)
2. Oπτικά ερεθίσματα: τοποθέτηση
γραμμών στο δάπεδο προκειμένου να
βαδίζει πάνω σε αυτές ο ασθενής, ένα
αντικείμενο (π.χ. ρολόι) το οποίο βλέπει
ο ασθενής για να μείνει σταθερός στην
πορεία της βάδισής του (Griffin et al.,
2011)
3. Απτικά ερεθίσματα, όπως είναι η τοποθέτηση ειδικών ταινιών στα κάτω άκρα ή
στο ισχίο του ασθενούς (Rahman et al.,
2008)
4. Γνωστικά ερεθίσματα: ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατηγορίας
αυτής ερεθισμάτων είναι η κατασκευή
μία νοητικής εικόνας που αφορά στο
κατάλληλο μήκος του κάθε βήματος
(Lohnes et al., 2008)

Τέλος από το πρόγραμμα σωματικής
άσκησης στη νόσο Parkinson δεν πρέπει
να ξεχνάμε τις ασκήσεις διπλού έργου
που έχουμε αναφερθεί εκτενώς σε
προηγούμενο άρθρο, και συνδυάζουν
κινητικές και γνωστικές ασκήσεις.
Εναλλακτικά τα τελευταία χρόνια η yoga
και το tai-chi προσφέρουν στα άτομα
με νόσο Parkinson την προπόνηση που
χρειάζονται καθώς εμπεριέχουν ασκήσεις
δύναμης και ισορροπίας. Η μουσική
κινητική θεραπεία (music based movement therapy)είναι μια μορφή άσκησης
κατάλληλη για τη νόσο. Στο πλαίσιο
της μεθόδου αυτής πραγματοποιούνται
σωματικές ασκήσεις υπό το άκουσμα
μουσικής. Η μουσική μπορεί να είναι μία
συγκεκριμένη μελωδία, δίνοντας έμφαση
στο ρυθμό της μουσικής και των κινήσεων,
μπορεί να είναι τραγούδια της αρεσκείας
των ασθενών, δηλαδή τραγούδια που
άκουγαν στα πρώτα χρόνια της ενήλικης
ζωής τους. Με τη χρήση της μουσικής οι
ασθενείς μπορούν να πραγματοποιήσουν
τις απαραίτητες ασκήσεις ισορροπίας που
βοηθούν στην πρόληψη των πτώσεων
και στην ενίσχυση της κινητικής τους
αυτονομίας. Οι μουσικές κινήσεις
πραγματοποιούνται με την εκτέλεση
πολλών παύσεων, ενάρξεων, στροφών,
ακριβούς βηματισμού και βάδισης με
όπισθεν.
Πολλές επιστημονικές έρευνες έχουν
αναδείξει το σημαντικό ρόλο της
σωματικής άσκησης στη νόσο Parkinson.
Η σωματική άσκηση είναι ο μεγαλύτερος
εχθρός της Parkinson και ο σπουδαιότερος
σύμμαχος για τα άτομα με Parkinson.
Δημακοπούλου Ελένη
Καθηγήτρια φυσικής αγωγής, Phd
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ALZHEIMER

ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ. ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα με θέμα
«Ζώντας καλά με την άνοια», στη Στέγη Ιδρύματος
Ωνάση όπου συμμετείχαν συνολικά 700 άτομα.
Με την παρουσία τους μας τίμησαν και απηύθυναν
χαιρετισμό: ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων κ. Μάκης Βορίδης, ο πρώην Υπουργός
Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός, ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Υγείας κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος,
η εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου
Πατούλη, δημοσιογράφος κα Μαρία Παπαπαναγιώτου,
εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων κ. Κώστα
Μπακογιάννη ο Σύμβουλος Υγείας κ. Μανώλης
Καλαμπόκας, ο βουλευτής Αργολίδος και υπεύθυνος του
τομέα Υγείας του ΚΙΝΑΛ κ. Ανδρέας Πουλάς, ο πρόεδρος
του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος κ.ά.
Παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο φίλος και
συνεργάτης της Εταιρείας, κ. Δημήτρης Φραγκιόγλου.
Η πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και
πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την άνοια,
Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Παρασκευή Σακκά, παρουσίασε την πρόοδο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την άνοια και τόνισε ότι «τα άτομα με άνοια
μπορούν και πρέπει να ζήσουν καλά σε κοινωνίες φιλικές
προς την άνοια έχοντας πρόσβαση σε έγκαιρη διάγνωση,
θεραπεία και παρακολούθηση και σε προσωποκεντρική,
συντονισμένη, ποιοτική φροντίδα καθ’ όλη τη διάρκεια
της νόσου. Σε μια Κοινότητα φιλική προς την άνοια οι
άνθρωποι με άνοια έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και
ελέγχου της καθημερινότητάς τους, αντιμετωπίζονται με
σεβασμό και προσφέρουν στους συνανθρώπους τους».
Στην ομιλία του με θέμα «Ερευνητικές εξελίξεις στην
άνοια», ο Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ στο Αιγινήτειο
Νοσοκομείο, Νίκος Σκαρμέας, ενημέρωσε τους

παρευρισκόμενους εκτενώς για όλες τις τελευταίες
επιστημονικές εξελίξεις γύρω από την άνοια και τη νόσο
Αλτσχάιμερ.
Σημαντική και συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης ήταν
η ομιλία της κας Ντένα Κλειώση, που κατέθεσε την
προσωπική εμπειρία της, μιλώντας με θάρρος για το πώς
αντιμετωπίζει την καθημερινότητα αφότου διαγνώστηκε
με νόσο Αλτσχάιμερ.
Μετά το τέλος των ομιλιών, το κοινό είχε την ευκαιρία
να πάρει ενεργά μέρος στη συζήτηση, να εκφράσει
σημαντικές ανησυχίες και προβληματισμούς, να θέσει
τις ερωτήσεις του και να πάρει έγκυρες απαντήσεις
από τους ειδικούς. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο
δημοσιογράφος και φίλος της Εταιρείας κ. Δημήτρης
Καμπουράκης, ο οποίος συνέβαλε να διατηρηθεί ζωηρό
το ενδιαφέρον όλων για μία και πλέον ώρα.
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, το κοινό πήρε απαντήσεις
στην ερώτηση πώς μπορούμε τελικά να ζούμε καλά με
την άνοια, ενημερώθηκε για τις πηγές βοήθειας που
υπάρχουν για τα άτομα με άνοια και τις οικογένειές
τους σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, εφοδιάστηκε με
έντυπο ενημερωτικό υλικό και πληροφορήθηκε για τις
δράσεις της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.
Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Ωνάση για την
προσφορά και τη στήριξή του!
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ART HEALS II – Η τέχνη θεραπεύει ΙΙ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η δεύτερη ομαδική έκθεση
ζωγραφικής με τίτλο «Art Heals II» για την ενίσχυση του
έργου της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Θωμά Πατιό εμπνευστή και
εμψυχωτή της έκθεσης και όλους όσους διέθεσαν χρόνο
και ενέργεια για την υλοποίησή της.
Ιδιαιτέρως, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους 55
καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην έκθεση και προσέφεραν
τα έργα τους.
Wermen Herman ~ Αληφραγκής Μηνάς ~ Αντωνιάδου
Μαρία ~ Βάκα Λένα ~ Βαλαντάση Υρώ ~ Βηχά Ρούθ
~ Βιλλιώτη Μαρία ~ Βρανά Γιούλη ~ Γεωργίου Ρέα
~ Γεωργοπούλου Ειρήνη ~ Γιακουμάκης Μανώλης ~
Γιαουρτά Φίλιου Άννα ~ Γκόλια Αργυρώ ~ Δημάκη Άννα ~
Δημητράκη Ελισσάβετ ~ Ελευθεριάδης Γιώργος ~ Ζαφείρη
Στέλλα ~ Ζαχαρόπουλος Σπύρος ~ Θεοδωράκης Θωμάς
~ Θωμοπούλου Ευδοκία ~ Καλατζή Μαρία ~ Καλοβρυνά
Άντζελα ~ Κατσαντώνη Έλενα ~ Κατσαρά Ευτέρπη
~ Κιλιμάντζου Αθηνά ~ Κουρτζέλη Ειρήνη ~ Κρόκος
Μάριος ~ Λαμπρόπουλος Βαγγέλης ~ Μαγγιώρου Όλγα ~
Μαυρογιώργης Θεόδωρος ~ Μελίδου Ίνα ~ Μερμηκίδου

Μαρία Ελένη ~ Μιχαήλ Κωνσταντίνα ~ Μουρίκη Ελένη
~ Μπεβούδα Νίνα ~ Ξυμητήρη Δήμητρα ~ Οικονόμου
Μιχάλης ~ Πανταζή – Ευδαίμον Βιβή ~ Παπαθανάση Σοφία
~ Παπανικολάου Δημήτρης ~ Παπασπηλιοπούλου Χριστίνα
~ Παππά Φωτεινή ~ Παρθένη Χαρά ~ Πατιός Θωμάς ~
Ρίμπας Δημήτριος ~ Σερφιώτη Μάρη ~ Σκαρλάτος Αντώνης
~ Σκόδρας Γιάννης ~ Σκουλάξινου Ηλιάνα ~ Σπορέα
Λάουρα ~ Στεφάνου Μαίρη ~ Τζέη Αθηνά
Τσακίρης Γιώργος ~ Τσιτσοπούλου Ηλέκτρα.
Επίσης ευχαριστούμε, την εταιρεία Vaktak για την
παραχώρηση του χώρου ART16 όπου φιλοξενήθηκε η
έκθεση, τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 98,4 για την
επικοινωνία της εκδήλωσης, την Δρ Μαρία Αθανασέκου,
Ιστορικό Τέχνης, διδάσκουσα ΕΑΠ και πανεπιστήμιο
Frederick για την εξαιρετική ομιλία της με θέμα «Τέχνη
και ψυχική νόσος, μια μικρή περιήγηση στις σκιές του
μυαλού», καθώς και τους χορηγούς μας:
Τέλος, οφείλουμε θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι
συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία!
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EARLYDEM

Έγκαιρη διάγνωση της άνοιας Ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης &
υποστήριξης των φροντιστών

Στις 24 και 25 Οκτωβρίου στο Lund της Σουηδίας
έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση για την έναρξη του
προγράμματος EARLYDEM: Training of caregivers on
early identification and diagnosis support of dementiα.
Εκπρόσωποι από όλους τους συμμετέχοντες φορείς/
εταίρους συναντήθηκαν στο Τμήμα Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου του Lund ώστε να αναπτύξουν ιδέες
και προτάσεις, καθώς και να ξεκινήσουν τις αρχικές
διαδικασίες του προγράμματος.

έχουν επαφή με την Τρίτη ηλικία, αλλά και παραϊατρικό
προσωπικό (paramedical staff), την αστυνομία, τους
πυροσβέστες κλπ.

Ο κύριος στόχος του EARLYDEM είναι η ανάπτυξη μιας
ανοικτής διαδραστικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής
μάθησης σχετικά με τον έγκαιρο εντοπισμό της ήπιας
γνωστικής εξασθένισης (Mild Cognitive Impairment, MCI)
και της άνοιας, καθώς και η υποστήριξη της κατάρτισης
των τυπικών και άτυπων φροντιστών ηλικιωμένων
ατόμων. Στοχεύουμε επίσης σε επαγγελματίες που

Ξανθή Αραμπατζή
Κλινική Νευροψυχολόγος

Το έργο αποτελείται από πέντε μέρη:

1. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τον εντοπισμό
κρίσιμων παραμέτρων που επηρεάζουν την έγκαιρη
ανίχνευση του MCI και της άνοιας, απαραίτητες για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το πρόγραμμα EARLYDEM είναι ένα πρόγραμμα 2. Ανάπτυξη του περιεχομένου και του υλικού
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
«Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» και 3. Κατασκευή πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης με
τον τομέα της «Συνεργασίας και ανταλλαγής καλών τη μορφή μαζικής ανοιχτής ηλεκτρονικής εκμάθησης
πρακτικών», στο οποίο συμμετέχει η Εταιρεία Alzheimer - Massive Open Online Course (MOOC). Μέσω της
πλατφόρμας θα δημιουργηθεί μια εικονική κοινότητα
Αθηνών.
καλών πρακτικών (virtual community of practice) που
Το έργο περιλαμβάνει επτά εταίρους: την Εταιρεία Alz- θα προωθεί τη διαδραστική μάθηση με την παρουσίαση
heimer Αθηνών και το «Φροντίζω» από την Ελλάδα, το περιπτώσεων και την ανταλλαγή εμπειριών.
Πανεπιστήμιο του Lund και το Δήμο Trelleborg από τη 4. Πιλοτική δοκιμή και επικύρωση του κύκλου κατάρτισης
Σουηδία, την Tech4Care και τον ISRAA από την Ιταλία και και εκπαίδευσης.
την Interactive4D από τη Γαλλία.
5. Δημιουργία σχεδίου βιωσιμότητας και διαπίστευσης.

Πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ
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The Super Lingo project:
Καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής
γλώσσας για ηλικιωμένους
Το Super Lingo - Innovative foreign language program for cognitive training in high risk adults (n°
2019-1-EL01-KA204- 062744) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο
συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Συνεργασίας και ανταλλαγής
καλών πρακτικών το οποίο υλοποιείται υπό την εποπτεία
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.
Το παρόν έργο έχει στόχο τη δημιουργία ενός ειδικά
προσαρμοσμένου, σύγχρονου, ηλεκτρονικού προγράμματος εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας μέσω
διαδραστικών παιχνιδιών λεξιλογίου και σεναρίων,
παιχνιδιών ανταλλαγής ρόλων (role-play games). Η
εκμάθηση νέου λεξιλογίου βοηθά στην ενίσχυση της
μνήμης και τα παιχνίδια ρόλων είναι μια άσκηση που
χρησιμοποιείται συχνά στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.
Πρόκειται για μία τεχνική που στοχεύει σε άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας που μπορεί να αντιμετωπίζουν
ακουστικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα υγείας που
τους δυσκολεύουν να επεξεργάζονται νέες πληροφορίες
με γρήγορο ρυθμό κι έτσι απαιτούν περισσότερες
επαναλήψεις από ό,τι παρέχονται στον παραδοσιακό
περιβάλλον μάθησης.
Πέντε εταίροι από πέντε διαφορετικές χώρες (Ηνωμένο
Βασίλειο, Ρουμανία, Ιρλανδία, Σλοβενία & Ελλάδα)
έχουν ενώσει τις γνώσεις και την εμπειρία τους για την
υλοποίηση του παρόντος έργου κάνοντας αναλύσεις
(Focus groups analysis, Data analysis), δημιουργώντας
το εκπαιδευτικό υλικό, διαδραστικά παιχνίδια,
εκπαίδευση αλλά κι αξιολόγηση για τον αντίκτυπο των
αποτελεσμάτων αυτού του καινοτόμου προγράμματος
που στόχο έχει την ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας
και της ευεξίας.
Ελένη Μαργιώτη
Κλινική Νευροψυχολόγος
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12

Ένας ελέφαντας
στο δωμάτιο!
Πού πηγαίνουν οι μνήμες όταν τις ξεχνάμε; Και πώς τα βγάζει
κανείς πέρα σ’ έναν κόσμο που επιμένει να ξεχνά; Με τι μοιάζουν
τα γηρατειά; Μα τι το νοιάζουν ένα παιδί όλα αυτά! Εκτός αν
κάποιος ξεχάσει τα γενέθλιά του…

σχεδιασμός αφίσας / Αντώνης Κοντολέων

Ο Κωστής ζει σ’έναν κόσμο που μοιάζει να ξεχνά: ο μπαμπάς
ταξιδεύει και ξεχνά να γυρίσει, ο παππούς ξεχνά τι έφαγε το
μεσημέρι, η μαμά φροντίζει για όλους και για όλα, αλλά πολύ θα
ήθελε να ξεχαστεί σε ένα εξωτικό νησί. Ο Κωστής φοβάται πως
μια μέρα θα ξεχάσουν και τον ίδιο. Ώσπου η σκέψη αυτή μοιάζει
να βγαίνει αληθινή: φαίνεται πως ξεχάσανε τα γενέθλιά του! Τότε
θα μοιραστεί την τούρτα του με έναν καινούργιο φανταστικό φίλο,
τον Σωκράτη. Ο Σωκράτης είναι ελέφαντας. Και ως γνωστόν οι
ελέφαντες ποτέ δεν ξεχνούν. Ξέρουν μάλιστα πού βρίσκονται
όλες οι χαμένες μνήμες. Αγόρι και ελέφαντας θα ταξιδέψουν
στη θάλασσα της μνήμης, θα ανακαλύψουν το παράξενο νησί
των παπουτσιών και τις σόλες που δεν λιώνουν. Μια καινούργια
περιπέτεια ξεκινάει για τον Κωστή και για την οικογένειά του. Στο
κάτω κάτω, δεν είναι και μικρό πράγμα ένας ελέφαντας μέσα στο
δωμάτιο!
Ένα θέατρο δωματίου με σουρεαλιστικές αποχρώσεις και
ζωντανή μουσική. Ένα τρυφερό, σύγχρονο έργο που με χιούμορ
και ενσυναίσθηση προσεγγίζει το θέμα της απώλειας μνήμης
και, παρουσιάζοντας τις σχέσεις των τριών γενεών μέσα στην
οικογένεια, δείχνει πώς η δημιουργική σκέψη και το παιχνίδι
μπορούν -με πολύ διασκεδαστικό τρόπο- να γεφυρώσουν το
χάσμα ανάμεσά μας!
Συντελεστές/Συμμετέχουν:
συγγραφή-δραματουργία / Ειρήνη Αναγνωστοπούλου
σκηνοθεσία / Μιχάλης Κοιλάκος
σκηνικά-κοστούμια / Μαγδαληνή Αυγερινού
βοηθός σκηνογράφου / Δήμητρα Κουτσόγεωργα
μουσική σύνθεση-διδασκαλία / Άλκηστις Ραυτοπούλου
κινησιολογία / Πέπη Ζαχαροπούλου
σχεδιασμός φωτισμού / Μίλτος Αθανασίου
βοηθός σκηνοθέτη / Σμαράγδα Δογάνη
φωτογραφίες / Θοδωρής Δούπας

Σε συμπαραγωγή με την Πολιτιστική Εταιρεία ΕΑΝ και σε
συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών που προσφέρει
ένα διαδραστικό παιχνίδι για τη βιωματική σύνδεση των παιδιών
με την έννοια της μνήμης.
Χώρος:
Αίθουσα Διδασκαλίας

παίζουν / Ειρήνη Αναγνωστοπούλου, Λάμπρος Παπαγεωργίου,
Γιάννης Πλιάκης, Αλέξανδρος Χωματιανός

Αγορά εισιτηρίων
Πληροφορίες:
Εκδοτήρια
Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου)
Δε-Πα 9:00 – 17:00, Σα 10:00 – 14:00
Καταστήματα PUBLIC
Εκδοτήριο Βιβλιοθήκης (Μέγαρο Μουσικής)
Δε-Πα & Κυ 10:00 – 16:00
Τηλεφωνικά 210 72 34 567
Πληροφορίες την ημέρα της παράστασης στο 210 72 82 554
Ειδικές κρατήσεις εισιτηρίων για σχολεία τις καθημερινές με
εισιτήριο € 6,00
Πληροφορίες 210 86 65 144 & 210 86 74 657
Κόστος:
€10, €8 (ομαδικό για περισσότερα από 15 άτομα)
Έναρξη προπώλησης:
16 Σεπτεμβρίου 2019
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Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στο
προχωρημένο στάδιο της νόσου
Αλτσχάιμερ
Η νόσος Alzheimer χαρακτηρίζεται από προοδευτική έκπτωση
των γνωστικών, λειτουργικών και κοινωνικών ικανοτήτων του
ατόμου. Στη σταδιακή εξέλιξη της νόσου παρατηρούνται και
κινητικά προβλήματα, διαταραχές κυρίως της ισορροπίας, της
βάδισης και δυσκολία στην εκτέλεση συνεργικών κινήσεων.
Οι σημαντικότερες κινητικές διαταραχές που παρατηρούνται πιο
έντονα στο προχωρημένο στάδιο της νόσου, είναι η δυσκαμψία, η
μείωση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, η μυϊκή ατροφία, η
απώλεια της ελαστικότητας των μυών και η αδυναμία εκτέλεσης
επιδέξιων κινήσεων. Αυτοί οι παράγοντες έχουν ως αποτέλεσμα
τη δυσκολία ή αδυναμία διατήρησης της ισορροπίας, την αδυναμία
έναρξης της βάδισης και την απότομη διακοπή της, καθώς και την
αδυναμία εκτέλεσης συνδυασμένων κινήσεων.
Η αδυναμία της βάδισης μειώνει τα επίπεδα της φυσικής
κατάστασης των ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ με αποτέλεσμα
την απώλεια της λειτουργικότητας, την εξασθένηση της
καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, την αδυναμία εκτέλεσης των
καθημερινών δραστηριοτήτων και κατά συνέπεια την απώλεια
αυτοεξυπηρέτησης και ανεξαρτησίας του ατόμου.
Στο προχωρημένο στάδιο της νόσου Αλτσχάιμερ ο ρόλος
της φυσικοθεραπείας είναι καταλυτικός. Στόχος της
φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η επιβράδυνση της
επιδείνωσης της κινητικής διαταραχής. Αυτό επιτυγχάνεται
με τη σωστή εκτίμηση και το σχεδιασμό του κατάλληλου
εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης. Συγκεκριμένα,
εφαρμόζονται ασκήσεις διάτασης (ελαστικότητας), για τη
χαλάρωση των μυών και τη βελτίωση της δυσκαμψίας των
αρθρώσεων. Ακολουθούν οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, για
τη μείωση της μυϊκής ατροφίας, καθώς και για την ενίσχυση της
ισορροπίας. Επιπλέον, γίνεται εκμάθηση του ατόμου στα αρχικά
στάδια της αποκατάστασης και με τη βοήθεια του φροντιστή του,
στις τεχνικές έγερσης από την ύπτια θέση στην καθιστή και από
την καθιστή στην όρθια θέση.
Ωστόσο, λόγω της μειωμένης κινητικότητας του ατόμου, συχνά
παρατηρείται εξασθένηση της αναπνευστικής λειτουργίας του και
συσσώρευση των εκκρίσεων, γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιούνται
αναπνευστικές ασκήσεις, που συμβάλλουν στη βελτίωση του
πνευμονικού αερισμού. Σε αυτό το στάδιο εφαρμόζονται και οι
ασκήσεις σωματογνωσίας για τη βελτίωση του συντονισμού των
κινήσεων και την ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας.
Σημαντικό ρόλο λαμβάνουν οι ασκήσεις ισορροπίας του
ατόμου και η ασφαλής διαμόρφωση του χώρου που κινείται
για την πρόληψη των πτώσεων. Γίνεται εκμάθηση της βάδισης
με τη χρήση του κατάλληλου βοηθήματος, είτε πρόκειται για
περιπατητήρα τύπου Π, είτε για μπαστούνι.
Τέλος, σημαντική είναι η συμβολή του φσικοθεραπευτή στη
βελτίωση της σωματικής επιβάρυνσης των φροντιστών. Μέσω
ατομικής συμβουλευτικής οι φροντιστές εκπαιδεύονται σε

θέματα διαχείρισης του ατόμου που φροντίζουν, καθώς και στη
σωματική αποφόρτιση της ίδιων. Συγκεκριμένα, δίνονται οδηγίες
για τη σωστή μετακίνηση του ατόμου και τη χρήση κατάλληλων
βοηθημάτων για την αποφυγή των κατακλίσεων και την πρόληψη
των τραυματισμών. Τέλος, ο φυσικοθεραπευτής εκπαιδεύει τους
φροντιστές υποδεικνύοντάς τους απλές θεραπευτικές ασκήσεις,
διάτασης και μυϊκής ενδυνάμωσης, για τους ίδιους, ώστε να
προλαμβάνουν τη σωματική τους εξουθένωση. Οι ασκήσεις
αυτές βελτιώνουν την καθημερινότητα των φροντιστών και κατά
συνέπεια την ποιότητα παροχής φροντίδας προς τα άτομα με νόσο
Αλτσχάιμερ που φροντίζουν.
Χριστίνα Μπουζινέκη
Φυσικοθεραπεύτρια
Βασίλης Καραγιάννης
Φυσικοθεραπευτής
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Αποφασίζοντας για την υγεία σας
και του ανθρώπου που φροντίζετε
«Πόσο εύκολο είναι να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας δίνει ο
γιατρός σας, για να αποφασίσετε για την υγεία τη δική σας και του
ανθρώπου που φροντίζετε» ;
Έχετε σκεφτεί πώς θα απαντούσατε στην παραπάνω ερώτηση;
Δοκιμάστε να δώσετε μία ειλικρινή απάντηση. Είναι δύσκολο;
Μη σας ανησυχεί, δεν είναι δύσκολο μόνο για εσάς, αλλά και για
ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων είτε φροντίζουν έναν άνθρωπο με
άνοια είτε όχι.
Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς ακολουθούμε τις
οδηγίες των επαγγελματιών υγείας χωρίς δεύτερη σκέψη και
πολλές φορές χωρίς καμία ερώτηση.
Υπάρχει όμως διαφορά ανάμεσα στην παθητική στάση που μπορεί
να υιοθετούμε απέναντι στους επαγγελματίες υγείας και στην
απόφαση που μπορεί να λάβουμε από κοινού με το γιατρό μας.
Η μη συμμόρφωση με τις ιατρικές οδηγίες ως έννοια έχει
εμφανιστεί από το 1974. Εκείνη την περίοδο, οι ειδικοί στο
χώρο τη θεωρούσαν ως χαρακτηριστικό των ασθενών που δεν
«συμμορφώνονταν», ήταν «ανυπάκουοι», «αναξιόπιστοι»,
«διέφεραν» και δε «συνεργάζονταν» (1). Σήμερα η παραπάνω
έννοια έχει αντικατασταθεί με την «πιστή τήρηση» των ιατρικών
οδηγιών και αναφέρεται στον ενεργό ρόλο του ασθενούς και της
οικογένειάς του στη λήψη αποφάσεων.
Ο γιατρός είναι αυτός που θέτει την ατζέντα για τη λήψη των
αποφάσεων και στη συνέχεια καθοδηγεί ή διευκολύνει τον
ασθενή και την οικογένειά του στην καλύτερη δυνατή απόφαση
που να ικανοποιεί τις ανάγκες του.
Ενδεικτικά, οι λόγοι που επηρεάζουν τους φροντιστές στην
τήρηση των ιατρικών οδηγιών για τα φάρμακα είναι πολλοί, όπως
οι θετικές συνέπειες ενός φαρμάκου στους ασθενείς, η χορήγηση
του φαρμάκου από τον φροντιστή, η εύκολη επικοινωνία με
το γιατρό, οι θετικές πεποιθήσεις σχετικά με τη σοβαρότητα
και εξέλιξη της νόσου και το χαμηλό κόστος του φαρμάκου.
Αντίθετα, η λήψη περισσότερων των τεσσάρων φαρμάκων από
τους ασθενείς (πολυφαρμακία), οι παρενέργειες, οι αρνητικές
πεποιθήσεις για την εξέλιξη της νόσου και το υψηλό κόστος
επιδρούν αρνητικά στην τήρηση των οδηγιών (2).
Στην περίπτωση της άνοιας, η λήψη μίας απόφασης σε σχέση
με τη θεραπεία είναι πολύπλευρη και είναι σημαντικό να
περιλαμβάνονται όλα τα μέρη, δηλαδή ο άνθρωπος με άνοια,
η οικογένειά του, ο γιατρός και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας.
Με ποιο τρόπο όμως θα είστε σίγουροι ότι λάβατε τη σωστή
απόφαση για τον άνθρωπο που φροντίζετε;
Για να μπορέσετε να λάβετε αποφάσεις σε συνεργασία
με το γιατρό σας, θα πρέπει αρχικά να ενημερωθείτε
για τις διαφορετικές διαστάσεις της νόσου (διάγνωση,
συμπτώματα, εξέλιξη, θεραπεία, διαχείριση διαταραχών
συμπεριφοράς, υπηρεσίες), δηλαδή να ενισχύσετε την
Εγγραμματοσύνη σας σε θέματα σχετικά με την άνοια.

Στη σημερινή εποχή, όλες αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να τις
βρείτε από πολλές διαφορετικές πηγές όπως:
1) Από το γιατρό σας. Είναι σημαντικό να μη διστάζετε να ρωτάτε
ό,τι σας απασχολεί κατά την επίσκεψή στον ειδικό γιατρό. Είναι
επίσης σημαντικό να πηγαίνετε προετοιμασμένοι, έχοντας
σημειώσει όλες τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε, όπως για
παράδειγμα, σχετικά με την εξέλιξη, τα συμπτώματα, τα φάρμακα
που λαμβάνει ο ασθενής, τον τρόπο χορήγησης και τις διαθέσιμες
υπηρεσίες για τους ανθρώπους με άνοια, αλλά και για εσάς.
2) Από τους επαγγελματίες υγείας των Κέντρων Ημέρας και των
συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια. Οι επαγγελματίες υγείας
είναι διαθέσιμοι να λύσουν απορίες και να καθοδηγήσουν, όταν
χρειάζεται. Στα κέντρα ημέρας, προσφέρονται πολλές υπηρεσίες
για την ενημέρωση και υποστήριξη των φροντιστών.
3) Από τις ομάδες των φροντιστών. Μερικές φορές, η συμμετοχή
σε μία ομάδα φροντιστών μπορεί να είναι πολύ βοηθητική για τη
συζήτηση προσωπικών ζητημάτων που μπορεί να διστάζετε να
μοιραστείτε με τους επαγγελματίες υγείας, μέσα στο πλαίσιο μιας
τακτικής επίσκεψης στο ιατρείο μνήμης.
4) Από το διαδίκτυο. Εάν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, μπορείτε
να βρείτε πλήθος πληροφοριών που αφορούν στην άνοια. Σε
αυτή την περίπτωση χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος αυτών των
πληροφοριών για να μην τρομοκρατηθείτε.
Ενδεικτικά για να αντιληφθείτε εάν η πηγή σας είναι αξιόπιστη
μπορείτε να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: α) ανήκει η
σελίδα σε αξιόπιστο φορέα (πχ εταιρεία Alzheimer ή άλλο ιατρικό
φορέα), β) πότε έγινε η τελευταία ανανέωση, γ) είναι το κείμενο
που διαβάσατε υπογεγραμμένο, δ) χρησιμοποιεί πρόχειρη γραφή
ή είναι πιο επίσημο το κείμενο.
5) Από φίλους και συγγενείς που έχουν παρόμοια εμπειρία.
Η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη φίλων και συγγενών που
έχουν περάσει ή περνούν την ίδια εμπειρία είναι πολύ σημαντική.
Να θυμάστε να διασταυρώνετε πάντα την πληροφορία από τους
φίλους και συγγενείς με τους ειδικούς στο χώρο.
6) Από τον φαρμακοποιό. Ο φαρμακοποιός στη γειτονιά μας, είναι
ίσως από τους πρώτους ανθρώπους που ρωτάμε για καθοδήγηση
σχετικά με τα συμπτώματα που εμφανίζονται. Πολλές φορές ένας
ενημερωμένος φαρμακοποιός μπορεί να σας κατευθύνει σωστά
για τις διαθέσιμες υπηρεσίες για την άνοια στη γειτονιά, και να
σας παραπέμψει στο γιατρό, όταν χρειαστεί.
Αρετή Ευθυμίου
Ψυχολόγος, PhD (c)
Βιβλιογραφικές πηγές:
1. Stimson G V. OBEYING DOCTOR ’ S ORDERS : A VIEW THE OTHER SIDE * FROM.
Soc Sci Med. 1974;8:97–104.
2. Kelly M, McCarthy S, Sahm LJ. Knowledge, attitudes and beliefs of patients
and carers regarding medication adherence: A review of qualitative literature.
Eur J Clin Pharmacol. 2014;70(12):1423–31.
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«Ανακαλύπτω & φωτογραφίζω την
πόλη μου»

Μια νέα δράση ξεκίνησε με τη συμμετοχή χρηστών από τα Κέντρα
Ημέρας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, με τίτλο «Ανακαλύπτω
& φωτογραφίζω την πόλη μου», η οποία θα πραγματοποιείται σε
τακτική βάση, μία φορά το μήνα. Σκοπός της δράσης αυτής, όπως
μαρτυρά και ο τίτλος της, είναι να ανακαλύπτουμε κάθε φορά
καινούργια σημεία της Αθήνας, να μαθαίνουμε την ιστορία τους,
να ανασύρουμε μνήμες, να αποτυπώνουμε με τη φωτογραφική
μας μηχανή στιγμές και εικόνες που προκάλεσαν το ενδιαφέρον
μας, να συζητάμε, να αλληλοεπιδρούμε, να περνάμε ευχάριστα.
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης μας, πραγματοποιήσαμε την
πρώτη εξόρμηση. Ένα ηλιόλουστο σαββατιάτικο πρωινό του
Νοέμβρη περιηγηθήκαμε στα μονοπάτια του Εθνικού Κήπου,
ανακαλύπτοντας μικρά μυστικά και άγνωστες πτυχές της ιστορίας
του.
Σύμμαχοί μας ο εξαιρετικός καιρός και η καλή διάθεση.
Συγκεντρωθήκαμε, λοιπόν, περίπου είκοσι άτομα και ξεκινήσαμε
το ταξίδι μας…Ένα ταξίδι σύντομο σε διάρκεια, αλλά τόσο πλούσιο
σε αναμνήσεις και γνώσεις!!!
Αρχικά θαυμάσαμε τις τεράστιες Oυασινγκτόνιες (είδος φοίνικα
που ήρθε από τις ΗΠΑ και ονομάσθηκε έτσι προς τιμήν του
πρώτου προέδρου τους, Τζωρτζ Ουάσινγκτον) στην είσοδο του
Κήπου από την οδό Αμαλίας και το περίφημο ηλιακό ρολόι που
η σκιά του δείκτη του δείχνει την ώρα, ανάλογα με τη θέση του
ήλιου. Περάσαμε κάτω από όμορφες πέργκολες, μάθαμε για
τα αγάλματα και τις προτομές επιφανών προσωπικοτήτων που
κοσμούν τον Κήπο, όπως τα αγάλματα του Ιωάννη Καποδίστρια,

του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας και του Σπυρίδωνος Σαμάρα,
ο οποίος μελοποίησε τον Ολυμπιακό Ύμνο. Είδαμε τον βράχο
από τον οποίο η βασίλισσα Αμαλία απολάμβανε τη θέα μέχρι τη
θάλασσα και έγραφε στον πατέρα της ενημερώνοντάς τον για
την πορεία των εργασιών διαμόρφωσης του Βασιλικού, όπως
ονομαζόταν παλαιότερα, Κήπου. Μάθαμε πώς γίνεται σήμερα
η άρδευσή του, ανακαλύψαμε ρωμαϊκά ψηφιδωτά και αρχαία
κιονόκρανα που βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του,
ενώ μετά από μια σύντομη στάση στο γνωστό «Καφενείο»,όπου
απολαύσαμε τον καφέ μας, επισκεφθήκαμε το πρώτο θερμοκήπιο
στην Ελλάδα και το «ψυγείο» του παλατιού.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιπάτου μας είχαμε την ευκαιρία
να θαυμάσουμε σπάνια φυτά και δέντρα που κατέφθασαν από
όλον τον κόσμο και φυτεύτηκαν για πρώτη φορά στον Κήπο,
όπως καζουαρίνες από την Αυστραλία, αείλανθοι από την Κίνα,
οριζοντιόκλαδα κυπαρίσσια και πολλά άλλα.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την εθελόντριά μας Βάσω
Κατακουζηνού για την εξαιρετική ξενάγηση και τη βοήθειά της.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τον Δεκέμβριο για την δεύτερη
κατά σειρά εξόρμησή μας όπου θα περιηγηθούμε στην ιστορική
και πάντα όμορφη Πλάκα…
							
Παναγιώτα Ζώη - Ψυχολόγος
Μαρία Παναγιώτου - Διοικητική Υπάλληλος
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Alzheimer Café
Το Alzheimer Café είναι ένας συνδυασμός υποστήριξης και
ψυχαγωγίας για τους φροντιστές και για τα άτομα με άνοια.
Δίνει μια φορά το μήνα (την 1η Τετάρτη κάθε μήνα στο Κέντρο
Ημέρας Παγκρατίου) τη δυνατότητα στους φροντιστές να
επικοινωνήσουν, να μοιραστούν εμπειρίες και να εκφράσουν
προβληματισμούς σε ένα ασφαλές πλαίσιο κατανόησης, καθώς
και να περάσουν χρόνο δημιουργικά μαζί με τους δικούς τους
ανθρώπους (κατασκευή παζλ, μαθήματα χορού, ρεφλεξολογία,
αποκριάτικοι χοροί κ.ά.)
Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου στο πλαίσια του Alzheimer Café οι
χρήστες και οι φροντιστές τους είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή με το παιχνίδι του Μπριτζ.
Το Μπριτζ είναι το δημοφιλέστερο πνευματικό παιγνίδι σε όλο τον
κόσμο. Προέρχεται από το αγγλικό παιγνίδι Whist και παίζεται
σήμερα στα σπίτια από δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, σε
όλες τις χώρες του κόσμου. Το μόνο που χρειάζεται είναι μία
απλή τράπουλα 52 φύλλων και 4 παίκτες οι οποίοι κάθονται
αντικριστά και παίρνουν το όνομά τους από τα τέσσερα σημεία
του ορίζοντα (Βορράς, Νότος, Ανατολή και Δύση). Δεν απαιτείται
προηγούμενη γνώση άλλων παιχνιδιών με χαρτιά ενώ αποτελεί
πολύ καλή άσκηση για το μυαλό.
Ευχαριστούμε θερμά την κα Αναστασία Μπαμπούλα από την
Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ που μας δίδαξε τις βασικές
έννοιες του παιχνιδιού και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για
την επόμενη φορά.
Ειρήνη Βαμβακάρη
Κοινωνική Λειτουργός, MSc

www.hellasbridge.org
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ΑΣΚΗΣΗ:
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ
Θυμηθείτε και γράψτε γεγονότα που συνέβησαν το 2019.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Θυμηθείτε κάτι καινούργιο που μάθατε και σας βοήθησε μέσα στο 2019.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Αν το 2019 ήταν άνθρωπος ή μυθικό πρόσωπο ποιος θα ήταν;
..........................................................................................................................................................
Αν το 2019 ήταν φαγητό ποιο θα ήταν;
..........................................................................................................................................................
Τι θα θέλατε να παραμείνει ίδιο μέσα στο 2020;
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Τι θα θέλατε να αλλάξετε μέσα στο 2020;
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ποια βήματα θα ακολουθήσετε προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή;
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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