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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
Τα Κέντρα Ημέρας λειτουργούν ως μονάδες ημερήσιας
Κέντρα
Ημέρας του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία
τωντην
Δήμων,
η Εταιρεία
Κέντρα
Ημέρας:
θεραπευτικής φροντίδας ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και
Με
υποστήριξη
του λειτουργεί
Υπουργείουτέσσερα
Υγείας και
τη συνεργασία
άλλες μορφές άνοιας. Σκοπός τους είναι η σταθεροποίηση ή
των Δήμων, η Εταιρεία λειτουργεί τέσσερα Κέντρα Ημέρας:
και η βελτίωση των νοητικών και λειτουργικών δεξιοτήτων
Παγκράτι: Μ. Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, ώρες 9:00-20:00
τηλ. 210 7013271,
m: kentroalz@otenet.gr
των ασθενών για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό
Παγκράτι:
Μ. Μουσούρου
89 & Στίλπωνος 33, ώρες 9:00-20:00
Αμπελόκηποι:
Βαθέος
25 & Πανόρμου, ώρες 9:00-15:00,
διάστημα και η διατήρηση της κοινωνικότητάς τους.
τηλ.
210 7013271,
m: kentroalz@otenet.gr
Το πρόγραμμα
πρόγραμμα των
των Κέντρων
Κέντρων Ημέρας
Ημέρας περιλαμβάνει:
περιλαμβάνει:
τηλ. 210 6424228,
m: kentro_alz@otenet.gr
Αμπελόκηποι:
Βαθέος
25 & Πανόρμου, ώρες 9:00-15:00,
Το
•
Ιατρείο
μνήμης
Μαρούσι:
Ζήνωνος
Ελεάτου
8,
τηλ. 210 6424228, m: kentro_alz@otenet.gr
•• ΙΘεραπείες
ατρείο μνήμης
ενδυνάμωσης νοητικών λειτουργιών
Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή:
Μαρούσι:
Ζήνωνος Ελεάτου09:00-17:00
8,
• (μνήμης,
Θεραπείεςλόγου,
ενδυνάμωσης
προσοχήςνοητικών
κτλ) λειτουργιών
Δευτέρα - Πέμπτη: 09:00-20:00
Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή:
09:00-17:00
λόγου,
προσοχής
κτλ) απασχόληση
• (μνήμης,
Ατομική και
ομαδική
δημιουργική
τηλ. 210 -6180073,
m: kalzmarousi@gmail.com
Δευτέρα
Πέμπτη: 09:00-20:00
•
Προγράμματα
γυμναστικής
Ηλιούπολη:
Αγ.
Κωνσταντίνου
7,
ώρες
9:00-14:00,
τηλ. 210 6180073, m: kalzmarousi@gmail.com
• Ατομική και ομαδική δημιουργική απασχόληση
Ειδικές θεραπείες
(θεραπείες τέχνης, θεραπεία
τηλ. 210 9706347,
m: info@alzheimerathens.gr
Ηλιούπολη:
Αγ. Κωνσταντίνου
7, ώρες 9:00-14:00,
•• Προγράμματα
γυμναστικής
δι΄αναμνήσεων, εργοθεραπεία κ.α.)
τηλ. 210 9706347, m: info@alzheimerathens.gr
•• ΕΝοητική
ιδικές θεραπείες
(θεραπείες
ενδυνάμωση
μέσω Η/Υτέχνης, θεραπεία
Συμβουλευτικοί Σταθμοί
δι΄αναμνήσεων, εργοθεραπεία κ.α.)
Με την υποστήριξη και τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
• Νοητική ενδυνάμωση μέσω Η/Υ
η εταιρεία λειτουργεί 2 Συμβουλευτικούς Σταθμούς:
Δήμος Αγ. Βαρβάρας
Ιατρείο
Alzheimer Athens
1ο ΚΑΠΗΜνήμης
Καλαντζάκου 7, τηλ. 210 5690075, κάθε Δευτέρα, 9:00-14:00
Στα
τακτικά
ιατρεία μνήμης, των Κέντρων Ημέρας της Εταιρείας,
Δήμος
Περιστερίου
@AlzheimerAthens
εξετάζονται
άτομα
με προβλήματα
μνήμης άνω των
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σκοπό
7ο ΚΑΠΗ Λόφου
Αξιωματικών,
Μαραθωνοκάμπου
15,60τηλ.
210με5738554,
@alzheimerathens
την
και έγκυρη
διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ και των
κάθεέγκαιρη
Παρασκευή,
9:00-14:00
άλλων μορφών άνοιας.
Επίσης,
αξιολόγηση των ατόμων τα οποία έχουν ήδη
Ιατρείογίνεται
Μνήμης
διαγνωστεί
κάποια
μορφήτων
άνοιας
και σκοπεύουν
ενταχθούν
Στα τακτικά με
ιατρεία
μνήμης,
Κέντρων
Ημέρας τηςναΕταιρείας,
εξετάζονται άτομα με
στα
προγράμματα
των
δραστηριοτήτων
των
Κέντρων
Ημέρας
προβλήματα μνήμης άνω των 60 ετών με σκοπό την έγκαιρη της
και έγκυρη διάγνωση της
Εταιρείας.
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”
Υπηρεσία “Φροντίδα
Σπίτιπου
για δεν
άτομα
με άνοια”
Απευθύνεται
σε άτομα στο
με άνοια
μπορούν
να μετακινηθούν,
Απευθύνεται
σε άτομα
άνοιαήπου
δεν μπορούν
να μετακινηθούν,
λόγω
της βαρύτητας
τηςμενόσου
άλλων
προβλημάτων.
λόγω της βαρύτητας της νόσου ή άλλων προβλημάτων.
Σεμινάρια Εκπαίδευσης & Υποστήριξης φροντιστών
Ιατρείο
ψυχιατρικής
υποστήριξης
φροντιστών
Σεμινάρια
Εκπαίδευσης
& Υποστήριξης
φροντιστών
Ομάδες
ψυχοεκπαίδευσης
φροντιστών
Ιατρείο ψυχιατρικής
υποστήριξης
φροντιστών
Εκπαίδευση
επαγγελματιώνφροντιστών
υγείας
Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης
Ενημερωτικές
ομιλίες για τουγείας
κοινό
Εκπαίδευση επαγγελματιών
Ερευνητικό
έργο
Ενημερωτικές
ομιλίες για το κοινό
Υποστήριξη
ατόμων με άνοια πρώιμης έναρξης και των οικογενειών τους
Ερευνητικό έργο
Συμμετοχή
ευρωπαϊκά
προγράμματα
Υποστήριξησε
ατόμων
με άνοια
πρώιμης έναρξης και των οικογενειών τους
Έκδοση
ενημερωτικών
εντύπων
Συμμετοχή
σε ευρωπαϊκά
προγράμματα
Έκδοση ενημερωτικών εντύπων
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

της Εταιρείας
Εταιρείας Νόσου
Νόσου Alzheimer
Alzheimer
της
και Συναφών
Συναφών Διαταραχών
Διαταραχών Αθηνών
Αθηνών
και

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

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

Κωδικός: 8295
Κωδικός:
Εκδότρια - Διευθύντρια

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

Παρασκευή Σακκά
Σακκά
Παρασκευή

Διεύθυνση Σύνταξης
Πάτρα Μπλέκου
Μπλέκου
Πάτρα

Τιράζ

3.000 τεύχη
τεύχη
3.000

Σελιδοποίηση-Εκτύπωση
Bitmap Γραφικές
Γραφικές Τέχνες
Τέχνες
Bitmap

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,
Πριν λίγους μήνες βρεθήκαμε μέσω μιας πανδημίας που εξακολουθεί να απειλεί την ανθρωπότητα. Ο
Covid-19 υποχρέωσε πολλές χώρες και την χώρα μας να πάρουν πολύ αυστηρά μέτρα δημόσιας υγείας. Τα
200.000 άτομα με άνοια που ζουν στην Ελλάδα αναγκάστηκαν να κλειστούν στο σπίτι τους και αντιμετώπισαν
πολλά προβλήματα και δυσκολίες, λόγω της αδυναμίας τους να προσαρμοστούν στην πιεστική κατάσταση
και να εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα υγιεινής και προφυλάξεις. Ειδικότερα, μη έχοντας γνώσεις χειρισμού
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, έξυπνων τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών αισθάνθηκαν
απομονωμένοι. Η απομόνωση και η μειωμένη επικοινωνία με τους οικείους τους, προκάλεσαν στα άτομα
με άνοια και στους φροντιστές τους άγχος, εκνευρισμό και δυσκολίες στην διαχείριση της καθημερινότητας.
Από την αρχή της πανδημίας η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών κυκλοφόρησε οδηγίες για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση της κατάστασης από τα άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους. Σκοπός μας ήταν να διατηρήσουν
τις νοητικές ικανότητες τους, την καλή ψυχολογική κατάστασή τους και την καθημερινή λειτουργικότητα
τους. Αξιοποιήσαμε εναλλακτικούς τρόπους παροχής υπηρεσιών και επεκτείναμε τις δραστηριότητες του
προγράμματος «Φροντίδα στο Σπίτι για άτομα με άνοια»
Σύμφωνα με στοιχεία που μας δίνουν διεθνείς οργανώσεις Alzheimer, όπως η Alzheimer’s Disease International και η Alzheimer Europe, τα άτομα με άνοια παντού και στη χώρα μας χρειάζονται άμεσα υποστήριξη,
πληροφόρηση και πρακτική βοήθεια. Πρόσφατη μελέτη με 194 φροντιστές που έγινε στη χώρα μας από τις
οργανώσεις Alzheimer στα Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια, έδειξε ότι η πανδημία επιδείνωσε τη διανοητική
κατάσταση και τη συμπεριφορά των ατόμων με άνοια. Πάνω απ’ όλα αύξησε το ψυχολογικό και το πρακτικό
φορτίο των φροντιστών.
Για το φετινό παγκόσμιο μήνα Αλτσχάιμερ, Σεπτέμβριο 2020, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών επικεντρώνει τις
προσπάθειές της για την ανάπτυξη και την επέκταση των δράσεων του προγράμματος «Φροντίδα στο Σπίτι για
άτομα με άνοια». Θέλουμε να φτάσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες που μας έχουν ανάγκη,
να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί τους, ώστε να μην νιώθουν απομονωμένοι και ξεχασμένοι και να έχουν
πρόσβαση στην πληθώρα νέων διαδικτυακών υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία μας.
									

Παρασκευή Σακκά

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

ΦΙΛΟΙ
Ελένη Κανελλοπούλου, Μαρία Κωνσταντινίδου, Σωκράτης Λεκέας, Γεώργιος Κυριακόπουλος, Μιράντα
Νικολοπούλου, Ειρήνη Κυπραίου

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Κων/νος Αγγελόπουλος εις μνήμην Αντωνίας Παπαθανασοπούλου
Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης, Δήμητρα Χιώλου, Κων/νος Γρατσίας, Νόνη Δούνια-Μουρατίδη, Φώτης & Αλίν Καλογεροπούλου, Μανώλης
Καρτεράκης, Οικ. Μπαλτατζή, Μαρία Ψάρρα, Αιμίλιος Κορωναίος, Οικ. Αθανασίου Σκουτέλη, Αλέξανδρος Κλημόπουλος, Οικ.
Καποπούλου, Μελίνα Κονταξάκη εις μνήμην Ελένης Σκουτέλη-Χιώλου
Κοσμάς και Μαίρη Ηλιάδη εις μνήμην Ιφιγένειας Χρυσαφίδη
Πολιτιστικό Σύλλογος Βαμβακίαςς, Μανώλης Γιανναράκης, Αθανασία Τσιρίκου εις μνήμην Στέφανου Τσιρίκου
Ευτυχία Μικροπούλου εις μνήμην Γεωργίου Καλλινίκου
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Άνοια και τηλεϊατρική

Βρισκόμαστε εν μέσω μίας πανδημίας που αποτελεί μεγάλη
πρόκληση για την ανθρωπότητα. Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
καθ’ όλη τη διάρκεια του εγκλεισμού αλλά και για όλο το
διάστημα μετά συνέχισε να προσφέρει υπηρεσίες εξ αποστάσεως
και θα συνεχίσει για όσο χρειαστεί να παραμένει στο πλευρό των
ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους, μέχρι να ξεπεραστεί
το πρόβλημα και να επιστρέψουμε στους φυσιολογικούς ρυθμούς
ζωής.
Ένα από τα βασικά μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας
για την πρόληψη και την προστασία της δημοσίας υγείας, ήταν
η παραμονή όλων στο σπίτι και ο περιορισμός των επαφών στις
απολύτως απαραίτητες. Ακόμα και μετά την σταδιακή άρση των
περιοριστικών μέτρων, οι συστάσεις προς τα άτομα της τρίτης
ηλικίας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και
αποτελούν βέβαια και την πλειονότητα των ατόμων με άνοια,
παρέμειναν οι ίδιες. Στην κορύφωση της πανδημίας, όταν η
κατάσταση επέβαλε αυστηρά μέτρα η παράλειψη ενός τακτικού
ελέγχου, η καθυστέρηση στη διάγνωση ενός νέου περιστατικού
άνοιας για 1-2 μήνες και η προσπάθεια διαχείρισης επειγόντων
καταστάσεων από το τηλέφωνο ήταν προσωρινή λύση. Καθώς
όμως περνάει ο καιρός και γίνεται αντιληπτό ότι ο κορωνοϊός
αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας, αναδείχτηκε η
ανάγκη να βρεθούν νέοι τρόποι παροχής υπηρεσιών.
Η έμπειρη ομάδα των ψυχολόγων της Εταιρείας Alzheimer
Αθηνών, κατάφερε μέσα σε αυτούς τους μήνες να παρέχει
τη δυνατότητα διενέργειας νευροψυχολογικού ελέγχου
μέσω βιντεοκλήσης. Πριν το προγραμματισμένο ραντεβού, ο
ενδιαφερόμενος λαμβάνει με mail αναλυτικές οδηγίες για όλη
τη διαδικασία καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται
για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος με το τεστ μνήμης. Απαραίτητη
φυσικά για αυτό ήταν και η βοήθεια των φροντιστών ή ατόμων

του οικογενειακού περιβάλλοντος στην περίπτωση που ο ίδιος
ο ασθενής δεν ήταν εξοικειωμένος με τη χρήση υπολογιστή. Με
αυτό τον τρόπο εξυπηρετήθηκαν με μεγάλη επιτυχία αρκετοί
χρήστες των υπηρεσιών μας, χωρίς να απαιτείται η φυσική
παρουσία τους στο χώρο των ιατρείων μας. Επιπλέον, σε κάποιες
περιπτώσεις, όπου η μετακίνηση των ασθενών ήταν ιδιαίτερα
δύσκολη, υπήρχε και η δυνατότητα νευρολογικής εξέτασης μέσω
βιντεοκλήσης.
Είναι σαφές ότι η νευρολογική εξέταση εξ αποστάσεως δεν
αντικαθιστά πλήρως την δια ζώσης νευρολογική εξέταση.
Ωστόσο, μέσω κάμερας, μπορούν να ελεγχθούν σημαντικές
λειτουργίες όπως η στάση και η βάδιση, οι κινήσεις των
οφθαλμών, η μυϊκή ισχύς, οι κινήσεις του προσώπου και η
συνέργεια του εξεταζόμενου. Επίσης, με αυτό τον τρόπο ο γιατρός
είναι σε θέση να έχει οπτική επαφή με τον εξεταζόμενο καθ’ όλη
τη διάρκεια της συνομιλίας τους και να συζητά με τους συνοδούς
στην περίπτωση που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες. Σε
κάθε περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί δια ζώσης εξέταση, αν ο
ιατρός κρίνει ότι είναι απαραίτητο.
Λόγω της πανδημίας και μετά από πληθώρα αιτημάτων
που δέχτηκε η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, επέκτεινε τα
πλεονεκτήματα της τηλεϊατρικής για να επιτρέψει στους
ηλικιωμένους να έχουν πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα από την
ασφάλεια των σπιτιών τους.
Φαίδρα Καλλίγερου
Nευρολόγος

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

Η επίδραση του κορωνοϊού
στους Έλληνες ηλικιωμένους
και τους φροντιστές τους
Ο κορωνοϊός εισέβαλε στη ζωή μας στις αρχές του έτους,
γεμίζοντάς τη με λέξεις όπως «κοινωνική αποστασιοποίηση»,
«μάσκα», «αποστάσεις» και «προσοχή». Οι συνέπειές του
πολλές και σε διαφορετικά επίπεδα, καθώς ο ιός επηρεάζει
περισσότερο τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Η ζωή αυτών αλλά και
των φροντιστών τους διαπιστώνουμε ότι άλλαξε δραστικά κατά
την περασμένη περίοδο, τόσο σε επίπεδο ψυχολογικό όσο και
σωματικό.
Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών σε συνεργασία με το κέντρο
ημέρας IASIS και πέντε ιδιωτικά νευρολογικά/ψυχιατρικά
ιατρεία, διεξήγαγε μία μελέτη με σκοπό τη διαπίστωση των
συνεπειών της πανδημίας στους Έλληνες ηλικιωμένους και τους
φροντιστές τους. Στη μελέτη συμμετείχαν 200 άτομα, κυρίως
από τα Κέντρα Ημέρας της Εταιρείας, οι περισσότεροι γυναίκες.
Στους φροντιστές των ατόμων με ήπια ή προχωρημένη άνοια
δώσαμε ερωτηματολόγιο 16 ερωτήσεων, σχετικά με αλλαγές του
ασθενούς από την περίοδο Φεβρουαρίου 2020. Κάποιες από τις
ερωτήσεις ήταν οι εξής: «Πιστεύετε ότι η κατάσταση του ασθενούς
συνολικά έχει επιδεινωθεί;» «Υπάρχει αλλαγή στη διάθεση, την
κινητικότητα, την επικοινωνία, την ψυχολογική κατάσταση του
ασθενούς;».
Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι η πανδημία είχε

ως συνέπεια τη σημαντική συνολική επιδείνωση των ασθενών με
άνοια. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς στους οποίους επηρεάστηκαν
περισσότερο τα άτομα με άνοια ήταν ότι εξέφρασαν περισσότερες
ανησυχίες, είχαν χειρότερη επικοινωνία, μειωμένη διάθεση και
κινητικότητα. Επίσης, παρατηρήθηκε αυξημένη δυσκολία στη
συμμόρφωση στα νέα μέτρα. Με μεγάλο ενδιαφέρον, δυστυχώς,
διαπιστώσαμε επίσης ότι, κατά την περίοδο αυτή, οι φροντιστές
των ατόμων με άνοια παρουσίασαν σημαντική επιβάρυνση τόσο
σωματικά όσο και ψυχολογικά. Οι περισσότερες οικογένειες
επίσης, δεν είχαν κάποια πηγή βοήθειας, ενώ από αυτές που
είχαν, τα Κέντρα Ημέρας της Εταιρείας ήταν η κύρια πηγή.
Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας
των ατόμων με άνοια αλλά και των φροντιστών τους κατά την
περίοδο της πανδημίας. Καθώς τα άτομα με άνοια είναι ήδη
αρκετά επιβαρυμένα σωματικά, νοητικά και ψυχολογικά, είναι
αναγκαία η εστίαση στις πηγές βοήθειας των ίδιων και των
οικογενειών τους, με σκοπό τη σωστή καθοδήγηση και την
αποτροπή μεγαλύτερης έκπτωσης.
Αγγελική Τσάπανου, PhD
Κλινικός Νευροψυχολόγος

Εικόνα 1: Επίδραση της πανδημίας σε σημαντικούς τομείς των ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους
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Τηλε-Νευροψυχολογία
Οι νευροψυχολογικές δοκιμασίες αποτελούν ένα από τα βασικά
εργαλεία των Ιατρείων Μνήμης της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών,
καθώς είναι απαραίτητα για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη
διάγνωση μιας νευροεκφυλιστικής νόσου. Η νευροψυχολογική
αξιολόγηση είναι μια διαδικασία εξέτασης με σκοπό την εκτίμηση
της γνωστικής κατάστασης του ατόμου. Κατά την εξέταση
αξιολογούνται διάφοροι νοητικοί τομείς, όπως η ικανότητα
μάθησης, η μνήμη, η ικανότητα συγκέντρωσης της προσοχής,
οι γλωσσικές λειτουργίες, οι εκτελεστικές λειτουργίες, η
οπτικοχωρική και κατασκευαστική ικανότητα και η γενική
νοημοσύνη. Μια από τις πολλές επιπτώσεις του Covid-19 ήταν
η αναστολή των αξιολογήσεων για το διάστημα της καραντίνας,
όπως και η μείωση τους στην περίοδο που ακολούθησε. Μια
λύση στην τρέχουσα κατάσταση προσέφερε η χρήση της τηλενευροψυχολογίας.
Ο όρος τηλε-νευροψυχολογία αναφέρεται στη χορήγηση των
νευροψυχολογικών δοκιμασιών εξ αποστάσεως, είτε από το
τηλέφωνο είτε μέσω του διαδικτύου. Το άτομο που αξιολογείται
έχει άμεση επαφή με τον ψυχολόγο που πραγματοποιεί τη
χορήγηση. Αν ο εξεταζόμενος έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο
μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια πλατφόρμα επικοινωνίας όπως
στο Skype ή το Webex που προσφέρονται δωρεάν, εναλλακτικά
η αξιολόγηση μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου. Σε περίπτωση
που ο εξεταζόμενος χρειαστεί βοήθεια θα πρέπει να την παρέχει
διακριτικά ο φροντιστής του ατόμου ή κάποιο άλλο οικείο
πρόσωπο που είναι παρών. Οι δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγηση έχουν προσαρμοστεί, έτσι ώστε να μπορούν να
είναι εξίσου αξιόπιστες και έγκυρες μέσω τηλεφώνου όπως και
online. Επιπρόσθετα, έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία
της συναίνεσης η οποία δίνεται προφορικά και περιλαμβάνει
ολοκληρωμένη εξήγηση της φύσης των δοκιμασιών, της
διάρκειας της αξιολόγησης καθώς και ποια θα είναι η χρήση των
δεδομένων που θα συλλεχθούν. Όπως και στις αξιολογήσεις
που γίνονται στα Ιατρεία Μνήμης έτσι και στις αξιολογήσεις από
απόσταση διασφαλίζεται το απόρρητο των πληροφοριών.
Η δυνατότητα χορήγησης των νευροψυχολογικών δοκιμασιών εξ
αποστάσεως έχει πολλά οφέλη. Πρώτoν, οι χρήστες των Iατρείων
Mνήμης μπορούν να έχουν πρόσβαση στις αξιολογήσεις χωρίς
να χρειαστεί να έρθουν σε επαφή με άλλους μειώνοντας έτσι τον
κίνδυνο εξάπλωσης του ιού, εφόσον τα άτομα που επισκέπτονται
τα Kέντρα Hμέρας για τις αξιολογήσεις ανήκουν ως επί το
πλείστο στις ευπαθείς ομάδες. Δεύτερον, προσφέρει την επιλογή
της αξιολόγησης σε άτομα με κινητικά προβλήματα που δεν
μπορούν να μετακινηθούν, καθώς και σε άτομα που μένουν σε
απομακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε
Ιατρεία Μνήμης ή αντίστοιχες υπηρεσίες.
Η χρήση των νευροψυχολογικών αξιολογήσεων εξ αποστάσεως
έχει και μακροπρόθεσμα οφέλη, τα οποία μπορούν να
αξιοποιηθούν και μετά το πέρας της επιδημίας του Covid-19.
Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσουμε
πρόσβαση σε πληθυσμούς ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που
ζουν εκτός Αττικής και ειδικά στην επαρχία. Τα άτομα μεγάλης

ηλικίας που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές δεν έχουν
τη δυνατότητα να εξετάζουν τακτικά της γνωστικές τους
λειτουργίες με την ίδια ευκολία που έχουν τα άτομα που μένουν
σε μεγαλύτερες πόλεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν
την ίδια δυνατότητα να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την
πρόληψη της άνοιας. Η online χορήγηση των νευροψυχολογικών
δοκιμασιών μπορεί να αποτελέσει ένα προβάσιμο εργαλείο
προληπτικού ελέγχου για τα άτομα αυτά χωρίς να χρειαστεί να
μετακινηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της
online νευροψυχολογικής αξιολόγησης αποτελεί η σύνδεση στο
διαδίκτυο και η ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, laptop ή
tablet.
Η χρησιμότητα της τεχνολογίας αναδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντική
τους τελευταίους μήνες κατά τη διάρκεια των περιοριστικών
μέτρων που λήφθηκαν λόγω του Covid-19. Όπως και σε
άλλους τομείς, έτσι και στον τομέας της νευροψυχολογίας
εκμεταλλευόμαστε το πλεονέκτημα που προσφέρει η τεχνολογία
προκειμένου να συνεχίσουμε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες παρά τις απαιτητικές καταστάσεις που προκύπτουν.
Άνκα Δαβίλα
Νευροψυχολόγος
Εθελόντρια στο Κέντρο Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου
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Covid-19: Η νέα πραγματικότητα

Η νέα πραγματικότητα που βιώνουμε λόγω της πανδημίας
του Covid-19 έχει παρουσιάσει αρκετές προκλήσεις για τις
οργανώσεις Alzheimer, οι οποίες καλούνται να προσαρμόσουν
σε αυτή τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας τους. Με την
εφαρμογή των μέτρων εγκλεισμού και απομόνωσης και τις
ραγδαίες εξελίξεις, ο χρόνος που είχαμε για να προσαρμοστούμε
ήταν ελάχιστος και έπρεπε να γίνει ενώ εργαζόμασταν από το
σπίτι. Παρά το γεγονός ότι η εξοικείωσή των επαγγελματιών
υγείας της Εταιρείας μας με την τεχνολογία και τα ψηφιακά
εργαλεία βρίσκεται σε εξαιρετικά επίπεδα, η καθοδήγηση και
εκπαίδευση των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους στην
χρήση των εργαλείων αυτών αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση.
Με γνώμονα τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών
για τα άτομα με άνοια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών ξεκίνησε, δοκίμασε και εδραίωσε
διαδικτυακές υπηρεσίες για online εξυπηρέτηση του κοινού στις
οποίες οι χρήστες μας ανταποκρίθηκαν και ανταποκρίνονται
εξαιρετικά. Στόχος μας είναι η διασφάλιση της συμμετοχής
των ατόμων με άνοια, η καταπολέμηση της απομόνωσης και η
ανάπτυξη περιβάλλοντος εμπιστοσύνης υπό τις νέες συνθήκες,
ώστε να αντιμετωπιστεί ομαλά και αποτελεσματικά η αλλαγή.
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται τηλεφωνικά και online, ανάλογα
με τις δυνατότητες των συμμετεχόντων μέσω των εφαρμογών
viber, skype, messenger ή webex και περιλαμβάνουν:
• Τηλεϊατρική
• Διαδικτυακή αξιολόγηση μνήμης και άλλων νοητικών 		
λειτουργιών από νευροψυχολόγο και γιατρό
• Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής φροντιστών
• Συνεδρίες ομαδικών ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων
(π.χ. νοητική ενδυνάμωση, εργοθεραπεία κ.ά.)
• Συνεδρίες ατομικών ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων
(π.χ. λογοθεραπεία)
• Συνεδρίες ομαδικών προγραμμάτων φυσικής άσκησης
• Συμβουλές αντιμετώπισης κρίσεων και διαταραχών 			
συμπεριφοράς ατόμων με άνοια
• Ψυχολογική υποστήριξη για ανακούφιση του φορτίου των 		
φροντιστών

Η ανάγκη για άμεσες νέες λύσεις οδήγησε και τις διεθνείς
οργανώσεις Alzheimer [Alzheimer’s Disease International
(ADI), Dementia Alliance International (DAI)] να εκπαιδεύσουν
και να τροφοδοτήσουν με ιδέες τις τοπικές οργανώσεις, να
τις διασυνδέσουν και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή καλών
πρακτικών που θα βοηθήσουν την αναδιαμόρφωση της
λειτουργίας τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των
ατόμων με άνοια με ασφάλεια. Διοργάνωσαν αρκετά webinar,
δημοσίευσαν κατευθυντήριες οδηγίες για τα άτομα με άνοια,
τους φροντιστές τους και τους επαγγελματίες υγείας του κλάδου
και διεξήγαγαν έρευνες σχετικά με την επίδραση της πανδημίας
λόγω Covid-19 στα άτομα αυτά, εξάγοντας ενδιαφέροντα
αποτελέσματα.
Όπως η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, έτσι και αρκετές οργανώσεις
Alzheimer στην Ελλάδα έχουν διευρύνει τη δραστηριότητά τους,
αναπτύσσοντας νέες διαδικτυακές υπηρεσίες, προκειμένου
να διατηρήσουν την ασφάλεια των ευπαθών ομάδων που
εξυπηρετούν. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί η δραστηριότητα
της Εταιρείας Alzheimer Θεσσαλονίκης, η οποία εξυπηρέτησε
σημαντικό αριθμό κλήσεων που αφορούσαν υπηρεσίες ιατρικής
παρακολούθησης και συνταγογράφησης, συμβουλευτική και
ψυχολογική υποστήριξη, διαδικτυακές ομάδες φροντιστών,
διαδικτυακές ομάδες νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης και
χορήγηση ηλεκτρονικών νοητικών ασκήσεων κ.ά.
Με την αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας, η ανάγκη για
συνεχή προσήλωση στα μέτρα ατομικής προστασίας εντείνεται.
Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών συνεχίζει να παρέχει εξ’
αποστάσεως υπηρεσίες στα άτομα με άνοια και τους φροντιστές
τους με γνώμονα την διατήρηση της υγείας και της ασφάλειάς
τους. Εξερευνώντας τον νέο αυτό τρόπο παροχής υπηρεσιών,
μαθαίνουμε και προσαρμοζόμαστε καθημερινά. Παράλληλα,
αξιολογούμε και αποτιμούμε τα «υπέρ» και τα «κατά» των
όσων εφαρμόζουμε στην πράξη με στόχο τη διαρκή βελτίωση
των υπηρεσιών μας και την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με
άνοια και των οικογενειών τους.
Πάτρα Μπλέκου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Εταιρείας Alzheimer Αθηνών
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νευρολόγος

Άνοια και νόσος Αλτσχάιμερ· πρόληψη
Κωστής Προύσκας
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διάγνωση
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γεροντολογίας

Πρακτικά θέματα φροντίδας και συμπεριφορά σε άτομα με άνοια
Ελένη Μαργιώτη

νευροψυχολόγος

Δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους
Μιχάλης Λάβδας

ψυχολόγος

Κοινότητες φιλικές προς την άνοια
Ερωτήσεις

Απαντήσεις

ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Η μνήμη και η λειτουργία της - πρόγραμμα Dem@entoring Erasmus+
Ελένη Μαργιώτη, νευροψυχολόγος, υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια Αμαρουσίου
Δρ Μαρία Αθανασέκου, Ιστορικός Τέχνης, διδάσκουσα ΕΑΠ και πανεπιστήμιο Frederick
Εικαστικό εργαστήρι Ενηλίκων
«Η Τέχνη ως καταφύγιο της ψυχής και μονοπάτι της ζωής» Ρωξάνη Γιάννου,
ΜΑ Καλές Τέχνες,ΜΑ Ιστορία των Συμβόλων,Ειδικευόμενη Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας.
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Κίνητρα συμμετοχής σε
σωματική άσκηση ατόμων
ηλικίας 65+

Έρευνες έχουν δείξει ότι η σωματική δραστηριότητα μειώνεται
με σταθερούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής.
Αποτελεί μεγάλο στοίχημα η παρακίνηση ατόμων 65+ να
εμπλακούν και να δεσμευτούν σε οποιαδήποτε μορφή φυσικής
δραστηριότητας ή οργανωμένης άσκησης. Είναι σημαντικό να
τονίσουμε ότι η μη συμμετοχή σε κάποια μορφή άσκησης, από το
απλό περπάτημα μέχρι την οργανωμένη και συστηματική άσκηση
σε κάποιον εξειδικευμένο χώρο, επισύρει κινδύνους για την
προσωπική υγεία του καθενός, επιβαρύνει το σύστημα υγείας της
χώρας και έχει συνολικά οικονομικό αντίκτυπο. Ο καθένας μας
μπορεί να παρακινηθεί από ποικίλα κίνητρα, τα οποία μπορούν
να κατηγοριοποιηθούν σε εσωτερικά και εξωτερικά.
Εσωτερικά κίνητρα είναι εκείνα τα οποία παρακινούν το άτομο να
εμπλακεί σε μια δραστηριότητα, ωθούμενο από τις εσωτερικές
του ανάγκες, χάριν της ίδιας της δραστηριότητας, για την
ευχαρίστηση και για την ικανοποίηση που νιώθει απλά και μόνο
από τη συμμετοχή του σε αυτή.
Τα εξωτερικά κίνητρα υπαγορεύονται από άλλους, για παράδειγμα
κατόπιν ιατρικής σύστασης, για τη βελτίωση σωματικού βάρους
κτλ. ή και για να πετύχουν την κοινωνική επιδοκιμασία.
Στην ελληνική πραγματικότητα έχουμε περιορισμένες
έρευνες που εξετάζουν τα κίνητρα συμμετοχής ατόμων 65+
σε προγράμματα άσκησης. Στα Κέντρα Ημέρας της Εταιρείας
Alzheimer Αθηνών εξετάσαμε τα κίνητρα συμμετοχής των

ατόμων σε φυσική άσκηση που συμμετέχουν στα προγράμματα
νοητικής ενδυνάμωσης και γυμναστικής. Από τα εξήντα ένα
(61) ερωτηματολόγια που συγκεντρώσαμε, διαπιστώθηκε ότι
το βασικό κίνητρο συμμετοχής στα προγράμματα άσκησης τόσο
για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, είναι η βελτίωση και η
διατήρηση της καλής υγείας. Ως δεύτερο σε σπουδαιότητα κίνητρο
βρέθηκε ότι είναι η απόλαυση και η ψυχαγωγία που προσφέρει
η φυσική άσκηση. Περαιτέρω ανάλυση των ερωτηματολογίων
έδειξε ότι οι συμμετέχοντες ασκούνται για να βελτιώσουν την
ψυχική τους διάθεση και την εμφάνισή τους (σωματική εικόνα).
Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με αυτά από αντίστοιχες
εργασίες σε άλλες χώρες.
Συμπερασματικά, τα κίνητρα που σχετίζονται με την υγεία
φαίνεται να αποτελούν σημαντικό παράγοντα παρακίνησης για
συμμετοχή σε προγράμματα γυμναστικής. Ιδιαίτερα στις ημέρες
μας, όπου χρειάζεται καθημερινά να αντιμετωπίσουμε τον
Covid-19, η φυσική άσκηση μπορεί να αποτελέσει τον καλύτερο
σύμμαχο για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματός
μας. Επιπλέον, είναι ευκαιρία να προωθήσουν οι κυβερνήσεις
προγράμματα φυσικής άσκησης στους ανθρώπους μεγαλύτερης
ηλικίας οργανωμένα και συστηματικά και να καλλιεργηθεί η δια
βίου άσκηση.
Δημακοπούλου Eλένη
Καθηγήτρια φυσικής αγωγής, Phd
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Η «Φροντίδα στο Σπίτι»
για άτομα με άνοια εν καιρώ πανδημίας

Πριν από λίγο καιρό η χώρα μας πήρε αυστηρά μέτρα για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19. Με στόχο την προάσπιση
της υγείας όλων μας, κρίθηκε αναγκαίο να περιορίσουμε τις
μετακινήσεις μας μόνο σ’ αυτές που ήταν άκρως απαραίτητες. Και
αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο και δύσκολο για όλους μας, ιδιαίτερα
όμως για τα άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους.
Από την αρχή της περιόδου της καραντίνας και με δεδομένη τη
σημασία της κοινωνικής απομόνωσης, η Εταιρεία Alzheimer
Αθηνών, προσπάθησε να βρει νέους τρόπους ώστε να είναι
κοντά στα άτομα με προβλήματα μνήμης και τους οικείους τους.
Μετά από συστηματική καταγραφή των αναγκών των χρηστών
που συμμετέχουν συστηματικά στα προγράμματα των Κέντρων
Ημέρας, καταφέραμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε
εναλλακτικούς τρόπους παροχής των υπηρεσιών μας.
Διαπιστώσαμε, πόσο απαραίτητη έγινε η υπηρεσία «Φροντίδα
στο Σπίτι για άτομα με άνοια». Οι επαγγελματίες Υγείας που
στελεχώνουν το «Φροντίδα στο Σπίτι» αρχικά ανέλαβαν:

Το Πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι εξυπηρέτησε 163 οικογένειες
κατ’ οίκον, περιπτώσεις ανθρώπων με βαριά υποκείμενα
νοσήματα, με φροντιστές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον.
Επιπλέον, όταν η Εταιρεία άρχισε να υλοποιεί πολλές από
τις υπηρεσίες της με διαδικτυακό τρόπο, ήταν και πάλι
οι Επαγγελματίες Υγείας του «Φροντίδα στο Σπίτι», που
επισκέφθηκαν τους χρήστες των Κέντρων Ημέρας και τους
βοήθησαν να μάθουν να χρησιμοποιούν το έξυπνο κινητό τους
ή το τάμπλετ τους. Τους καθοδήγησαν να «κατεβάσουν» τις
απαραίτητες εφαρμογές, τους έδειξαν λεπτομερώς τη λειτουργία
τους, έκαναν πολλές δοκιμές, ώστε τελικά να μπορέσουμε να
συνδεθούμε μαζί τους διαδικτυακά. Αυτό ήταν κάτι που άλλαξε
ριζικά τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών μας. Πλέον μπορούσαμε
να συναντιόμαστε διαδικτυακά και να πραγματοποιούμε ομάδες
νοητικής ενδυνάμωσης αλλά και υπηρεσίες συμβουλευτικής
προς τους φροντιστές των ατόμων με άνοια.

• Να επισκέπτονται καθημερινά οικογένειες ατόμων με άνοια
προσφέροντας ενημερωτικό υλικό με απλές και κατανοητές
οδηγίες όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση του
Covid-19.
• Να παραδίδουν τις συνταγογραφήσεις στο σπίτι των ατόμων
με προβλήματα μνήμης, καθώς αρκετοί ηλικιωμένοι δεν είχαν
τη δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης, ενώ παράλληλα
απέφευγαν κάθε μετακίνηση. Παραδόθηκαν πάνω από 600
συνταγογραφήσεις.
• Να παραδίδουν κατ’ οίκον ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης σε
όλα τα άτομα με προβλήματα μνήμης που δεν είχαν δυνατότητα
απόκτησής τους με ηλεκτρονικό τρόπο.

Μέχρι τώρα πιστεύουμε ότι τα καταφέραμε καλά. Θα θέλαμε να
συνεχίσουμε να είμαστε υποστηρικτικοί όχι μόνο για τους ήδη
υπάρχοντες χρήστες μας αλλά να ενταχθούν στο πρόγραμμα
επιπλέον άτομα με άνοια και οι οικογένειές τους. Εξάλλου,
μπορεί η περίοδος της καραντίνας να ανήκει στο παρελθόν,
όμως η πανδημία είναι εδώ, θέτοντας επιπλέον προκλήσεις για
το μέλλον. Για όλους αυτούς τους λόγους, επόμενος στόχος της
Εταιρείας Alzheimer Αθηνών είναι να ενισχύσει το «Φροντίδα στο
Σπίτι» και σε αυτή την προσπάθεια σας θέλουμε όλους μαζί μας!
Εύα Ντανάση – Ψυχολόγος
Παναγιώτα Ζώη - Ψυχολόγος
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Οι προκλήσεις του γιατρού της
Φροντίδας στο σπίτι για
άτομα με άνοια
Σύμφωνα με το «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» του Γ.
Μπαμπινιώτη (Εκδόσεις: ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε., 1998) ως
«πρόκληση» ορίζεται (μεταξύ 6 ετέρων ορισμών) «οτιδήποτε
θέτει σε δοκιμασία -λόγω της δυσκολίας του- τις ικανότητες, την
αντοχή, τη δύναμη (κάποιου), διεγείροντας συχνά το ενδιαφέρον».
Πολλές και διάφορες ευτυχώς οι προκλήσεις που έθεσαν εμέ σε
δοκιμασία, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μου και την ανία
σε απόσταση ασφαλείας από την άνοια. Παραθέτω μερικές εξ
αυτών…

Άρση αναστολών…

Ουκ ολίγες φορές ήρθα αντιμέτωπος με ασθενείς, που λόγω της
άνοιας, είχαν απωλέσει κάποιες αναστολές σεξουαλικής φύσεως,
φέρνοντας σε εξαιρετική αμηχανία τους φροντιστές τους, οι
οποίοι πάσχιζαν με κάθε τρόπο, και εμφανώς ντροπιασμένοι, να
δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά του περιθαλπόμενου. Πρόκληση
για μένα δεν συνιστά η συμπεριφορά του ασθενούς την οποία
είμαι σε θέση (πλέον) να κατανοήσω και να διαχειριστώ, αλλά η
αντίδραση του φροντιστή του, ο οποίος πέρα από την κοινωνική
απομόνωση στην οποία έχει εγκλωβιστεί λόγω της ανάληψης
της φροντίδας του ασθενούς, βιώνει επιπλέον τον αρχέγονο
φόβο εξοστρακισμού από το κοινωνικό σύνολο λόγω της
«παρεκκλίνουσας» συμπεριφοράς του ασθενούς.

Παρασυσσώρευση…

…τουτέστιν εμμένουσα δυσκολία στην απόρριψη ή τον αποχωρισμό
από ιδιόκτητα αντικείμενα ανεξαρτήτως της πραγματικής τους
αξίας, η οποία (δυσκολία) οφείλεται στη θεωρούμενη ανάγκη
να φυλαχθούν τα αντικείμενα ή στη δυσφορία που συνδέεται
με την απόρριψή τους. Η δυσκολία στην απόρριψη ιδιόκτητων
αντικειμένων έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση αντικειμένων
που στοιβάζονται σε εν χρήσει χώρους διαβίωσης και τους
υπερπληρούν και θέτει σε κίνδυνο την επιδιωκόμενη χρήση
αυτών των χώρων. Μια τέτοια περίπτωση παρασυσσώρευσης,
που απασχόλησε την αμερικανική κοινή γνώμη για χρόνια, είναι
αυτή των αδελφών Colleyer. Το 1947 στο Harlem της Νέας Υόρκης
τα δύο κοινωνικά απομονωμένα αδέρφια Homer και Langley
βρέθηκαν νεκρά μέσα στην τριώροφη κατοικία τους, που ήταν
γεμάτη με 120 τόνους αντικειμένων μεταξύ των οποίων 14 πιάνα,
μια παλιά γεννήτρια, τμήματα από ένα μοντέλο αυτοκινήτου TFord,
και πάνω από 3000 βιβλία και τηλεφωνικοί κατάλογοι. Όπως
αποκαλύφθηκε, ο Langley καταπλακώθηκε από ένα μεγάλο σωρό
στοιβαγμένων αντικείμενων ενώ πήγαινε φαγητό στον παράλυτο
αδερφό του Homer, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πεθάνει
αβοήθητος από ασιτία.
Η παρασυσσώρευση μπορεί να αποτελεί αυθύπαρκτη διαταραχή
ή να οφείλεται σε άλλη ιατρική κατάσταση (π.χ. εγκεφαλική

κάκωση, εγκεφαλική αγγειακή νόσο, σύνδρομο Prader-Willi) ή να αποτελεί σύμπτωμα άλλης ψυχικής διαταραχής (π.χ.
στο πλαίσιο ιδεοληψιών σε ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή,
μειωμένης ενεργητικότητας σε μείζονα καταθλιπτική διαταραχή,
παραληρητικών ιδεών σε σχιζοφρένεια ή άλλη ψυχωτική
διαταραχή, νοητικών ελλειμμάτων σε μείζονα νευρονοητική
διαταραχή, περιορισμένων ενδιαφερόντων σε διαταραχή
αυτιστικού φάσματος).
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Φροντίδα Στο Σπίτι» είχα την τύχη
να δω εκ του σύνεγγυς τι εστί παρασυσσώρευση. Η πρόκληση
συνίσταται στο ότι τούτο συνέβη την ώρα που ο Εγκέλαδος
ταρακουνούσε την Αθήνα… Άγιο είχαμε…

Ο φάκελος (ενίοτε κίτρινος…)

Ένας φάκελος, που ουδέν υπερθετικό δύναται να αποδώσει
το μέγεθος αυτού, περιέχων αναρίθμητες εργαστηριακές,
απεικονιστικές και λοιπές παρακλινικές εξετάσεις, ενημερωτικά
σημειώματα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά. Παρόλο που η θωριά
του και μόνο μου προκαλεί πάντα καρηβαρία, ωστόσο γνωρίζω
καλά ότι η εξονυχιστική μελέτη του είναι εκ των ων ουκ άνευ για
την ορθή διάγνωση και lege artis αντιμετώπιση του ασθενούς.

Συνθήκες υγιεινής…

Πρόκληση για μένα δεν αποτελούν οι κακές συνθήκες υγιεινής,
που οφείλω να ομολογήσω πως δεν συναντώ συχνά, αλλά ο
τρόπος με τον οποίο καλούμαι να θέσω το θέμα αυτό στους εν
λόγω φροντιστές, ώστε να μην γίνω προσβλητικός, αλλά την
ίδια στιγμή να τους πείσω για την αναγκαιότητα βελτίωσης των
συνθηκών αυτών. Χρειάζεται μία διαλεκτική προσέγγιση, κατά την
οποία εγκυροποιώ τη δυσκολία του φροντιστή να επιμεληθεί των
συνθηκών υγιεινής, ωστόσο τον ενημερώνω για την αναγκαιότητα
αλλαγής τούτων επί τα βελτίω και τον κινητοποιώ προς αυτή την
κατεύθυνση. Ας μην λησμονούμε την ευεργετική επίδραση που
έχουν τα ευχάριστα οσφρητικά ερεθίσματα σε ασθενείς με άνοια
και όχι μόνο.

Intégration & intégrité

Απαρτίωση (integration) όλων των προερχομένων εκ πάντων
συναδέλφων πληροφοριών, διατηρώντας μία στάση ακεραιότητας
(intégrité) προς τους συναδέλφους, τον ασθενή και πάντα για
αυτόν ενδιαφερόμενο.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω πως είμαι ευγνώμων για τις προκλήσεις
που έχω έως τώρα συναντήσει, διότι, όπως έγραψα στην αρχή του
παρόντος, κρατούν την ανία σε απόσταση ασφαλείας…
Αλέξανδρος Γεωργούλης
Ψυχίατρος
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του Π.Ο.Υ.
iSupport έρχεται στην Ελλάδα!
iSupportdementia-Greece
Η φροντίδα των ατόμων με άνοια επηρεάζει τη σωματική,
ψυχική και κοινωνικοοικονομική ζωή των φροντιστών. Τα εθνικά
συστήματα μακροχρόνιας φροντίδας χρειάζεται να καλύψουν τις
ανάγκες των φροντιστών, μιας και οι ίδιοι αποτελούν ίσως και το
μεγαλύτερο μέρος αυτών των συστημάτων σε ορισμένες χώρες
της Ευρώπης, όπως είναι και η Ελλάδα [1].
Εν μέσω πανδημίας Covid-19, η ανάγκη για σωματική απόσταση
και περιορισμό τόνισε μία ακόμη διάσταση που ενώ προϋπήρχε
σε αρκετές χώρες, ειδικά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δεν
αποτελούσε προτεραιότητα: την παροχή προγραμμάτων και
υπηρεσιών για φροντιστές μέσω διαδικτύου.
Στην Ελλάδα, εάν και έχουν γίνει και συνεχίζουν πολλές
προσπάθειες παροχής υπηρεσιών σε φροντιστές μέσω
διαδικτύου, για παράδειγμα τηλεδιασκέψεις ψυχοεκπαίδευσης,
συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, δημιουργία εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης μέσω Erasmus+, εφαρμογές κ.ά., δεν υπάρχουν
στοιχεία για την αποτελεσματικότητα αλλά και τον τρόπο συνέχισης
αυτών των προγραμμάτων σε βάθος χρόνου. Μόλις τα τελευταία
δύο χρόνια δημιουργήθηκαν εξειδικευμένες εφαρμογές για την
άνοια (applications) για κινητές συσκευές (ΔιΆνοια, Apps4Carers) και το 2017 ολοκληρώθηκε η πρώτη έρευνα για τον τρόπο
χρήσης του διαδικτύου από τους φροντιστές ανθρώπων με άνοια
στην Ελλάδα [2]. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, δύο στους
τρεις φροντιστές που συμμετείχαν δηλώσαν ότι η φροντίδα είχε
αρνητικές συνέπειες στην ψυχική και κοινωνική ζωή τους. Το 84%
των φροντιστών χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο, αλλά σχεδόν
οι μισοί είχαν λάβει υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Παρόλα αυτά,
το διαδίκτυο αποτελεί μία σημαντική πηγή πληροφόρηση για τις
διαθέσιμες υπηρεσίες για την άνοια και ακολουθεί ο γιατρός.
Πληροφορίες για τη νόσο, πρακτικά θέματα φροντίδας, διαθέσιμές
υπηρεσίες, μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, στήριξη και αυτόβοήθεια είναι τα κυριότερα θέματα που αναζήτησαν στο διαδίκτυο
οι φροντιστές [2].
Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες
των φροντιστών αλλά και την αυξημένη ζήτηση διαδικτυακών
υπηρεσιών, προχώρησε μέσω της επιστημονικής της ομάδας στην
προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα της πλατφόρμας
για τη στήριξη φροντιστών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
iSupport. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει τις παρακάτω 5 βασικές
ενότητες:
Ενότητα 1: αποτελεί εισαγωγή στην άνοια, που περιλαμβάνει τι
συμβαίνει στα άτομα με άνοια και τι μπορεί να κάνει η οικογένεια.
Ενότητα 2: εστιάζει στη βελτίωση της επικοινωνίας, στην κοινή
λήψη αποφάσεων και στη συμμετοχή και άλλων ατόμων στη
φροντίδα του ατόμου με άνοια.
Ενότητα 3: έχει σκοπό να μειώσει το στρες του φροντιστή μέσα από
την εύρεση χρόνου για ευχάριστες δραστηριότητες και αλλαγές
στον τρόπο σκέψης.

Ενότητα 4: εστιάζει στη διατροφή και περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων τη δημιουργία ευχάριστων ωρών γευμάτων, την πρόληψη
προβλημάτων υγείας, τη χρήση τουαλέτας, τη φροντίδα της
ακράτειας και την προσωπική υγιεινή.
Τέλος, η Ενότητα 5 αποτελεί εισαγωγή στις συνήθεις
διαταραχές συμπεριφοράς των ατόμων με άνοια, οι οποίες
μπορεί να προκαλούν αναστάτωση και στενοχώρια τόσο στο
άτομο με άνοια, όσο και στους φροντιστές. Συμπτώματα που
περιλαμβάνονται είναι η απώλεια μνήμης, επιθετικότητα,
κατάθλιψη και άγχος, δυσκολία στην ομιλία, ψευδαισθήσεις και
παραισθήσεις, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, περιπλάνηση,
αποπροσανατολισμό, όπως και κακή ή μειωμένη κρίση.
Συνολικά, 23 μαθήματα συνθέτουν το εκπαιδευτικό μάθημα,
κάθε μάθημα περιλαμβάνει ευχάριστες διαδραστικές ασκήσεις
με παραδείγματα μέσα από τη φροντίδα. Οι φροντιστές θα είναι σε
θέση να αντιληφθούν την επίδραση της άνοιας, να αντιμετωπίσουν
διαταραχές συμπεριφοράς, να βελτιώσουν την ποιότητα της
φροντίδας και να μάθουν να φροντίζουν καλύτερα τον εαυτό τους.
Επιστημονικά υπεύθυνη της πολιτιστικής προσαρμογής για
την Ελλάδα είναι η Δρ Αρετή Ευθυμίου, ενώ στην επιστημονική
ομάδα συμμετέχουν οι Δρ Ελένη Δημακοπούλου, Δρ Νομική
Καρπαθίου, Χρύσα Καραγιάννη και Παναγιώτα Ζώη. Η επίσημη
μετάφραση από τα αγγλικά πραγματοποιήθηκε από την Λία
Ονταμπασίδου, ενώ η CMT Προοπτική έχει αναλάβει την τεχνική
προσαρμογή της πλατφόρμας και τη δημιουργία της διαδικτυακής
έκδοσης. Η πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας πρόκειται
να πραγματοποιηθεί Οκτώβριο-Νοέμβριο 2020, με στόχο τη
συμμετοχή φροντιστών για την αξιολόγηση της πλατφόρμας. Η
επίσημη λειτουργία της πλατφόρμας αναμένεται το αργότερο στο
πρώτο τρίμηνο του 2021.
Εάν είστε φροντιστές ατόμων με άνοια και σας
ενδιαφέρει να συμμετέχετε στην πιλοτική εφαρμογή του
διαδικτυακού
εκπαιδευτικού
προγράμματος,
δηλώστε
συμμετοχή στο kentroalz@otenet.gr, με την ένδειξη για το
iSupportdementia-Greece.
Αρετή Ευθυμίου,
Ψυχολόγος, PhD
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Δημιουργική απασχόληση στο
σπίτι για άτομα με ήπια
γνωστική διαταραχή
Δημιουργική απασχόληση στο σπίτι για άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή

Άσκηση
Διπλού Έργου!
Άσκηση Διπλού Έργου!

Υπολογίστε τα χρήματα που διαθέτετε κάθε φορά ώστε να αγοράσετε ένα από τα παρακάτω
Υπολογίστε
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κάθεπου
φορά
ναγια
αγοράσετε
ένα απόπου
τα αγοράσατε.
παρακάτω
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υπολογίστε
τα ρέστα
θα ώστε
πάρετε
το αντικείμενο
αντικείμενα. Έπειτα υπολογίστε τα ρέστα που θα πάρετε για το αντικείμενο που αγοράσατε.
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από τη μέση σας.
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Τι μπορώ να αγοράσω ;
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Δήμητρα Ποταμιάνου - ψυχολόγος

Δήμητρα Ποταμιάνου - Ψυχολόγος / Ελένη Δημακοπούλου - Καθ. Φυσικής Αγωγής
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