
Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
 

Στη Ελλάδα προχωρά με γοργά βήματα η εφαρμογή του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την Άνοια . Πιο Συγκεκριμένα, 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 . 

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

Η ομάδα «ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ», με την
συμμετοχή Βουλευτών, στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλων πολιτικών από όλη την Ελλάδα που καλούνται να
αναγνωρίσουν την Άνοια ως προτεραιότητα στη Δημόσια Υγεία
και να υποστηρίξουν την πλήρη εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την άνοια, μετρά μέχρι στιγμής 39 μέλη . Για 200.000

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

 

Δρ. Παρασκευή Σακκά
Πρόεδρος Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου 

για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ
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Διακεκριμένοι Έλληνες ερευνητές από το
πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ ενώνουν την
επιστημονική τους γνώση και την εργαστηριακή τους
εμπειρία με ερευνητές από το Ιόνιο πανεπιστήμιο
(BiHELab) και άλλους διαπρεπείς επιστήμονες που
ασχολούνται με την άνοια στην Ελλάδα, για να
αντιμετωπίσουν από κοινού την «επιδημία» της νόσου
και των σχετικών διαταραχών στη χώρα μας .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ
18.12.19

Σε μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο
Μέγαρο, το Κέντρο Αριστείας
Ιατρικής Ακριβείας για την
Alzheimer (Precision Medicine

Center for Excellence in Alzheimer’s

Disease) του πανεπιστημίου Johns

Hopkins της Ν . Υόρκης με
επικεφαλής τον καθηγητή
ψυχιατρικής Κωνσταντίνο Λυκέτσο
και τμήμα Βιοπληροφορικής και
Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας
του Τμήματος Πληροφορικής,

του Ιονίου
Πανεπιστημίου (BiHELab), στο
οποίο ηγείται ο καθηγητής
Παναγιώτης Βλάμος ανακοίνωσαν
τη συνεργασία τους με στόχο τον
σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την
υλοποίηση και την
παρακολούθηση ενός στρατηγικού
σχεδίου μεταφραστικής έρευνας
για την διαχείριση της νόσου
Alzheimer και των σχετικών
διαταραχών στην Ελλάδα .

 

Στην εκδήλωση απηύθυνε
χαιρετισμό και η Δρ . Παρασκευή
Σακκά εκπροσωπώντας τo Εθνικό
Παρατηρητήριο για την Άνοια το
οποίο συμμετέχει στη μεγάλη
αυτή διεθνή πρωτοβουλία .
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Επιμόρφωση σχετικά με την Άνοια, των
επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας της
Caritas Αθήνας έγινε την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου
από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και συγκεκριμένα
από την Πρόεδρό Δρ . Παρασκευή Σακκά στην
ενοριακή αίθουσα του Καθολικού Καθεδρικού Ναού
Αγίου Διονυσίου (Ομήρου 9, Αθήνα). Συμμετείχαν
επαγγελματίες που έρχονται σε άμεση επαφή με
πρόσφυγες και μετανάστες ωφελούμενους των
προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης, τα οποία
υλοποιεί η Caritas Αθήνας σε συνεργασία με το CRS

και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών .

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ CARITAS ΑΘΗΝΑΣ
10.01.20

Η Caritas Αθήνας και η  Εταιρεία
Alzheimer Αθηνών πρόκειται να
συνεργαστούν για την από κοινού
υλοποίηση εκπαιδευτικών
σεμιναρίων και δράσεων
υποστήριξης των ωφελούμενων
της Caritas Αθήνας .

Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί
στην εκπαίδευση των
επαγγελματιών υγείας της Caritas

Αθήνας (κοινωνικών λειτουργών,

ψυχολόγων και διοικητικών
υπαλλήλων) σε θέματα ψυχικών
παθήσεων και άνοιας, στην
παροχή ιατρικών υπηρεσιών για
νευρολογική και ψυχιατρική
εξέταση ωφελουμένων της Caritas

Αθήνας, οι οποίοι πάσχουν από
άνοια, κατάθλιψη
και άλλες συναφείς παθήσεις
και γενικότερα στην ενημέρωση
και υποστήριξη του καθολικού
πληθυσμού της
πρωτεύουσας σε συναφή θέματα .

Η υλοποίηση της συνεργασίας θα
ξεκινήσει άμεσα!
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

27/1/2020   Άνοια και νόσος Αλτσχάιμερ ·  πρόληψη,

διάγνωση, θεραπεία, προβληματικές συμπεριφορές
- Αλέξανδρος Γεωργούλης, ψυχίατρος
 

3/2/2020   Άνοια· ηθικά και νομικά ζητήματα -

Κωνσταντίνος Πικραμένος, νομικός . Υπηρεσίες για
φροντιστές και παροχές για άτομα με άνοια -

Μαρία Μονοκρούσου, κοινωνική λειτουργός
 

10/2/2020   Οικογενειακή φροντίδα και ανοϊκή
πραγματικότητα - Kωστής Προύσκας, ψυχολόγος –

δρ . γεροντολογίας
 

17/2/2020   Πρακτικά θέματα φροντίδας και
συμπεριφορά σε άτομα με άνοια - Κωστής
Προύσκας, ψυχολόγος – δρ . γεροντολογίας
 

24/2/2020   Το φορτίο των φροντιστών - Χρύσα
Καραγιάννη, ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
«ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ»

Ο φροντιστής είναι το άτομο, το
οποίο βοηθά σε τακτική ή
καθημερινή βάση τον ασθενή με
άνοια και φροντίζει για την
κάλυψη την αναγκών του, την
άνετη και ασφαλή διαβίωσή του . 

Οι αυξημένες απαιτήσεις αυτής
της φροντίδας έχουν ως
αποτέλεσμα την ψυχολογική, 

σωματική και οικονομική
επιβάρυνση του φροντιστή, ενώ η
ενημέρωση και η εκπαίδευση είναι
παράγοντες που βοηθούν
σημαντικά  στο δύσκολο έργο του .

Ο ενημερωμένος και
εκπαιδευμένος φροντιστής
προσφέρει υψηλής ποιότητας
φροντίδα και καταφέρνει να
χειρίζεται πιο αποτελεσματικά το
φορτίο και τα πρακτικά
προβλήματα που προκύπτουν
κατά τη διάρκεια της νόσου
Αλτσχάιμερ και των άλλων
μορφών άνοιας .

 

Ξεκινά την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου
2020 στις 18:00, νέος κύκλος των
εκπαιδευτικών σεμιναρίων
"ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ" για
οικογενειακούς φροντιστές
ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και
άλλες μορφές άνοιας . Τα
σεμινάρια θα πραγματοποιούνται
από 27.01.2020 έως 24.02.2020 στον
χώρο του Metropolitan College,

Ακαδημίας 42. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω e-mail

στο info@alzheimerathens.gr ή στο
τηλέφωνο 2107013271
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