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ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΟΙΑ



•Κέντρα Ηµέρας

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία
των ∆ήµων, 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,
∆ευτέρα - 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

•∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες λόγω της πανδηµίας Covid-19 

• Συνεδρίες συµβουλευτικής φροντιστών µέσω τηλεφώνου, viber, skype, 
    messenger και webex
• Online συνεδρίες ατοµικών και οµαδικών ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων 
    (π.χ. νοητικήενδυνάµωση, σωµατική άσκηση κ.ά.)
• ∆ιαδικτυακή εξέταση µνήµης και άλλων νοητικών λειτουργιών 
    από νευροψυχολόγο και γιατρό

Μπορείτε να απευθύνεστε καθηµερινά στα Κέντρα Ηµέρας για άτοµα µε άνοια
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών για ενηµέρωση, καθοδήγηση και δήλωση
συµµετοχής στις  διαδικτυακές µας υπηρεσίες.          

•Ιατρείο Μνήµης
Στα τακτικά ιατρεία µνήµης, των Κέντρων Ηµέρας της Εταιρείας, 
εξετάζονταιάτοµα 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 και τους φροντιστές τους 
που δεν µπορούννα µετακινηθούν από τα σπίτια τους 
λόγω της πανδηµίας Covid-19   

• 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

 
 

Ελάτε µαζί µας!
Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή µας, τόσο

πιο αποτελεσµατικοί µπορούµε να γίνουµε!

Μέλος €30*
Φίλος €100-500

Χορηγός €1.000-5.000
Μέγας Χορηγός €5.000-10.000

Ευεργέτης €10.000 και άνω

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

το φορολογητέο εισόδηµα.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εθνική Τράπεζα: GR4801101800000018048009072
Alpha Bank:      GR3501403410341002320000184
Πειραιώς: GR5001717480006748114621486

Τα Κέντρα Ηµέρας λειτουργούν ως µονάδες ηµερήσιας 
θεραπευτικής φροντίδας ατόµων µε νόσο Αλτσχάιµερ 
και άλλες µορφές άνοιας. 
Σκοπός τους είναι η σταθεροποίηση ή και η βελτίωση 
των νοητικών και λειτουργικών δεξιοτήτων των ασθενών 
για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 
και η διατήρηση της κοινωνικότητάς τους.    

 Alzheimer Athens

 @AlzheimerAthens

 @alzheimerathens

      ΑlzheimerΑthens
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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: 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

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

www.alzheimerathens.gr

8295Κωδικός: 
Εκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά
Διεύθυνση Σύνταξης
Πάτρα Μπλέκου
Τιράζ
3.000 τεύχη
Εκτύπωση
Bitmap Γραφικές Τέχνες
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Όλοι γνωρίζουµε πόσο οδυνηρή για τους πάσχοντες αλλά και για τους οικείους τους
είναι µια πάθηση, όπως το Αλτσχάιµερ. Πόσο δύσκολα βιώνουν την καθηµερινότητά τους 
τα άτοµα µε άνοια και πόσο εξουθενωτική ψυχικά και σωµατικά µπορεί να γίνει η φροντίδα τους. 
Ξέρουµε πόσο µόνος και αποπροσανατολισµένος αισθάνεται ο ασθενής, όταν αδυνατεί 
να εκφραστεί, να εκτελέσει στοιχειώδεις λειτουργίες, να αναγνωρίσει ακόµη και τον εαυτό του
– και πόσο δύσκολο και ψυχοφθόρο είναι το έργο εκείνων, που φροντίζουν έναν τέτοιο ασθενή. 
Γι’ αυτό και θεωρώ ύψιστης σηµασίας την προσπάθεια, που καταβάλλεται από την Εταιρεία 
Alzheimer Αθηνών για τη στήριξη των πασχόντων, µε τη δηµιουργία των µονάδων ηµερήσιας 
θεραπευτικής φροντίδας, των Κέντρων Ηµέρας· για την εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη 
των φροντιστών των ατόµων µε άνοια· και κυρίως για την βοήθεια στο πλαίσιο του σπιτιού, 
που προσφέρει το πρόγραµµα «Φροντίδα στο Σπίτι».

Οι φροντιστές των ατόµων µε άνοια έχουν να αντιµετωπίσουν µακρύ και δύσκολο δρόµο 
στο έργο τους, ένα έργο που θα το χαρακτήριζα σισύφειο, αν δεν µε απέτρεπε η πνοή ελπίδας 
και αισιοδοξίας που διαπερνά τις πρωτοβουλίες της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Χαιρετίζω ένθερµα 
την πρωτοβουλία της Εταιρείας να οργανώσει αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση µεταξύ 
φροντιστών ατόµων µε άνοια και εξειδικευµένων επαγγελµατιών υγείας και την συγχαίρω 
για το πολυδιάστατο έργο της, τη µέριµνα για τους ασθενείς και τους οικείους τους και 
την ανθρωπιά, που χαρακτηρίζει τις δραστηριότητές της. Η ενηµέρωση, η συνεχής στήριξη 
των πασχόντων, η ψυχοκοινωνική ενίσχυση του φροντιστή και η βοήθεια, που του παρέχεται 
στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας µας µπροστά σε ένα πρόβληµα, 
που βαίνει οξυνόµενο τα τελευταία χρόνια, είναι ο µόνος τρόπος να αντιµετωπιστεί 
η νόσος και οι επιπτώσεις της στο οικογενειακό περιβάλλον, σε µια περίοδο που η πανδηµία 
καθιστά ακόµη πιο επαχθείς τις συνθήκες συνύπαρξης των ασθενών µε τους οικείους τους. 
Εύχοµαι να συνεχίσετε δυναµικά να προσφέρετε ανακούφιση στους ασθενείς και πολύπλευρη 
βοήθεια τους φροντιστές τους. Με τη συνεχή παρουσία σας στο πλευρό τους, επιτελείτε 
ένα βαθύτατα ανθρωπιστικό, κοινωνικό έργο.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ HΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021



 www.alzheimerathens.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΓΡΑΜΜΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ

Απέναντι στην άνοια
έχουμε όλοι

την ίδια γραμμή

Ενημερώνουμε
Στηρίζουμε
Συμβουλεύουμε
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Παρασκευή Σακκά
Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών
Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου 
για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι

Το παρόν τεύχος του περιοδικού µας, είναι αφιερωµένο στους φροντιστές των ατόµων 
µε άνοια που επιβαρύνθηκαν σηµαντικά τα δύο τελευταία χρόνια µε την πανδηµία  Covid-19. 
Η πανδηµία επέβαλε δραµατικές αλλαγές στον χώρο των υπηρεσιών υγείας και συγχρόνως ανέδειξε 
τις διακρίσεις εις βάρος των ηλικιωµένων στις κοινωνικές δοµές και στους θεσµούς πολλών χωρών.  
Οι ηλικιωµένοι και ειδικά εκείνοι που πάσχουν από  άνοια, ήταν εξαιρετικά ευάλωτοι κατά τη διάρκεια 
της πανδηµίας και οι ανάγκες φροντίδας τους αυξήθηκαν δραµατικά. Οι οικογένειες κλήθηκαν 
να πάρουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά µε την υγειονοµική περίθαλψη και την εισαγωγή των ατόµων 
µε άνοια στα νοσοκοµεία. Τα Κέντρα Ηµέρας ανέστειλαν την δια ζώσης λειτουργεία τους και η πρόσβαση 
σε εξειδικευµένη φροντίδα για τα άτοµα µε άνοια περιορίστηκε.

Οι οργανώσεις  Alzheimer σε όλη την Ελλάδα ανταποκρίθηκαν παραπάνω από ικανοποιητικά στις αυξηµένες ανάγκες 
των µελών τους την περίοδο του εγκλεισµού,  και της κοινωνικής αποµόνωσης. Όπως θα δείτε και στις επόµενες σελίδες 
του περιοδικού µας. στην Εταιρεία Alzheimer Αθηνών αξιοποιήσαµε τους διαθέσιµους εναλλακτικούς  τρόπους για 
να δηλώσουµε παρόντες και να καλύψουµε, κατά το δυνατόν, τα κενά στη φροντίδα των χρηστών  των υπηρεσιών µας: 
τηλεφωνική ή διαδικτυακή διασύνδεση µε τις οικογένειες,  συνεχής τροφοδότηση του ιστότοπου της Εταιρείας µε προτάσεις 
νοητικής ενδυνάµωσης, ψυχαγωγίας και σωµατικής άσκησης στο σπίτι, οµαδικές βιντεοκλήσεις, άυλη συνταγογράφηση, 
Γραµµή Βοήθειας για την Άνοια. Καταφέραµε να επιλύσουµε πολλά ζητήµατα, ακόµα και ιατρικής τάξης και ελάχιστα αιτήµατα 
για πρακτική βοήθεια και συµπαράσταση έµειναν ανικανοποίητα. 
∆ύο πρόσφατα δηµοσιευµένες µελέτες, που πραγµατοποίησε η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών κατά τις δύο περιόδους εγκλεισµού, 
έδειξαν ότι η πανδηµία Covid-19 επιδείνωσε σηµαντικά τη διανοητική κατάσταση και τη συµπεριφορά του συνόλου σχεδόν 
των ασθενών µε άνοια και οδήγησαν σε αυξηµένο σωµατικό και ψυχολογικό φορτίο των οικογενειακών φροντιστών αφήνοντάς 
τους χωρίς καµία πηγή βοήθειας.

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας έχουν γίνει βήµατα σχετικά µε την αντιµετώπιση της άνοιας και της νόσου Alzheimer 
ειδικότερα. Σήµερα διαθέτουµε Κέντρα Ηµέρας σε αρκετές µεγάλες πόλεις της χώρας µας, αλλά η συνολική υλοποίηση 
του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Άνοια έχει καθυστερήσει τραγικά από την Πολιτεία. Η άνοια εξακολουθεί να µην αποτελεί 
προτεραιότητα για τη ∆ηµόσια Υγεία! Ήρθε η ώρα όλοι µαζί όσοι ενδιαφερόµαστε και  εµπλεκόµαστε στην φροντίδα 
των ατόµων µε άνοια, γιατροί και άλλοι Επαγγελµατίες Υγείας, φροντιστές, πολιτικοί, απλοί άνθρωποι, να δραστηριοποιηθούµε 
και να κινητοποιήσουµε τους ιθύνοντες ώστε να υλοποιηθεί πλήρως και άµεσα το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης! 
Η ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών για την άνοια είναι ζωτικής σηµασίας, τόσο για τον έλεγχο του κοινωνικού κόστους 
της άνοιας, όσο και για την προσφορά ελπίδας, αξιοπρέπειας και ποιότητας ζωής στις εκατοντάδες χιλιάδες των πασχόντων 
και στις οικογένειές τους στην Ελλάδα!

MHNYMA THΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

Εις µνήµην
Μαρία Αδαµοπούλου, Basf Hellas ABE, Νεκτάριος Σακελλαρίου, ∆ηµήτριος Αποστόλου, Ευφροσύνη Τόµπρα εις µνήµην Μαρίας Σακελλαρίου
Κυριακή Φυλλαδιτάκη εις µνήµην Σοφίας Φυλλαδιτάκη
Σεραφείµ Παπανικολάου εις µνήµην Κωνσταντίνου Φωτιάδη
Αµαλία Βέργου εις µνήµην γονέων
Ελένη Βερτοπούλου εις µνήµην µητέρας  Αθανασίας Βερτοπούλου 
Ευτυχία Κοτταρίδη και Αντώνης Παχυδάκης εις µνήµην Γιώργου  Τσέλιου 
Ευτυχία Κισκύρα, 9ο Νηπιαγωγείο Αγ. ∆ηµητρίου εις µνήµην Θωµά Ζάχου
Ζεγγίνη Μαρία - Αγγλικό τµήµα CGS, Βασιλική Γκόλιας, Ευάγγελος Γκόλιας, Γκουνιάρη Χριστίνα, Οικογένεια Σεραφείµ Γκόλια, Κων/να Ράδη, Ιουλία Κατσιά, Παναγιώτης Αποστόλου, Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα 
εις µνήµην Χρήστου Γκόλια
 

ΧΟΡΗΓΟΙ
Σοφία Γιόκαρη

ΦΙΛΟΙ
Νικόλαος ∆ιαµαντής, Μιράντα Νικολοπούλου, Αθηνά Μπεκιάρη, 
G. Awad, Σωκράτης Λεκέας, Καλλιόπη Πωγωνάτου, Κων/νος Τοπάλογλου
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Είναι γνωστό ότι τα άτοµα µε προβλήµατα µνήµης και άνοια είναι εξαιρετικά ευάλωτα κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, εµφανίζοντας 
ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για νόσηση και αυξηµένη θνητότητα,  αφού δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εφαρµόσουν µέτρα 
υγιεινής και προφύλαξης. Επιπλέον όµως, η µειωµένη δυνατότητα επικοινωνίας µε τους οικείους, η διατάραξη της καθηµερινής ρουτίνας 
και η αδυναµία εξόδου προκαλούν εκνευρισµό, ευερεθιστότητα, σωµατική δυσφορία, µε αποτέλεσµα η φροντίδα τους, ιατρική και 
κοινωνική, να γίνεται ιδιαίτερα προβληµατική, ειδικά και λόγω της αναστολής λειτουργίας κέντρων εξειδικευµένης φροντίδας και 
περιορισµού της πρόσβασης σε δοµές. 
Ανάµεσα στις υπόλοιπες δραστηριότητές της για τη στήριξη των ατόµων µε άνοια, των φροντιστών και των οικογενειών τους, που 
συνεχίστηκαν δυναµικά εν µέσω της πανδηµίας, µε χιλιάδες διαδικτυακές υπηρεσίες (συνεδρίες, σεµινάρια, κ.ά.) και πολλούς 
εναλλακτικούς τρόπους βοήθειας, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών εκπόνησε δύο µελέτες. 

Η δεύτερη µελέτη είχε σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης 
του παρατεταµένου εγκλεισµού λόγω πανδηµίας COVID-19 
στις ζωές των ατόµων µε άνοια και των οικογενειών τους και έχει επίσης 
υποβληθεί και πρόκειται να δηµοσιευθεί στο επιστηµονικό περιοδικό 
International Journal of Geriatric Psychiatry. Στην µελέτη αυτή, 
συνολικά 339 φροντιστές ατόµων µε άνοια απάντησαν σε διαδικτυακό 
ερωτηµατολόγιο, σχετικά µε την επιδείνωση της κατάστασης των ατόµων 
που φροντίζουν, εξαιτίας της µακράς αποµόνωσης και την επιβάρυνση, 
που βιώνουν οι ίδιοι στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Μέρος της µελέτης 
ήταν η διερεύνηση της διαφοράς της επίδρασης του εγκλεισµού κατά 
τη δεύτερη περίοδο αποµόνωσης (lockdown) σε σχέση µε την πρώτη. 
Η έρευνα διεξήχθη από Νοέµβριο 2020 έως Απρίλιο 2021. 
Οι περισσότεροι φροντιστές που συµµετείχαν ήταν γυναίκες, 
µε µέσο όρο ηλικίας τα 53 έτη. Τα άτοµα µε άνοια ήταν επίσης 
ως επί το πλείστον γυναίκες, µε µέσο όρο ηλικίας τα 81 έτη. 
Με βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης, το 86% των ατόµων 
µε άνοια εµφάνισαν στατιστικά σηµαντική συνολική επιδείνωση 
της κατάστασής τους, εξαιτίας της µακράς περιόδου αποµόνωσης, 
που επέφερε η πανδηµία COVID-19. Οι τοµείς που επηρεάστηκαν 
περισσότερο ήταν η ικανότητα επικοινωνίας, η διάθεση και 
η κινητικότητα των ασθενών. Όσον αφορά στους φροντιστές, 
σηµειώθηκε επιδείνωση τόσο ως προς το σωµατικό φορτίο τους 
(85% αυτών), όσο και ως προς το ψυχολογικό φορτίο (90% αυτών). 
Σχετικά µε τη διαφορά της επίδρασης των δύο περιόδων αποµόνωσης, 
το 57,4% ανέφερε µεγαλύτερη επιδείνωση κατά το δεύτερο lockdown.
Καθώς η πανδηµία λόγω COVID-19 συνεχίζεται, η συνεργασία των ειδικών 
υγείας, της κοινότητας και των πολιτικών φορέων, για οργάνωση άµεσης 
και πρακτικής βοήθειας σε άτοµα µε άνοια και τους φροντιστές τους 
είναι πιο αναγκαία από ποτέ. 
Σε αυτό το πλαίσιο, µε την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, 
της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου 
Υγιών Πόλεων, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών έθεσε σε λειτουργία 
τη Γραµµή Βοήθειας για την Άνοια 1102. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

COVID-19 
KAI ANOIA
Αποτελέσµατα από δύο µελέτες 
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 
µε θέµα την επίδραση της πανδηµίας COVID-19 
σε άτοµα µε άνοια και στους φροντιστές τους

Η πρώτη µελέτη που έκανε η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 
σε 204 οικογένειες ατόµων µε άνοια στη χώρα µας από 
τον Φεβρουάριο µέχρι τον Ιούνιο του 2020, έδειξε ότι 
η πανδηµία επιδείνωσε τη διανοητική κατάσταση και 
τη συµπεριφορά των ατόµων µε άνοια και αύξησε 
το ψυχολογικό και το πρακτικό φορτίο των φροντιστών. 
Η πανδηµία είχε ως συνέπεια τη συνολική νοητική 
επιδείνωση του 78% των ασθενών µε άνοια στην Ελλάδα. 
Πιο συγκεκριµένα, οι τοµείς στους οποίους επηρεάστηκαν 
περισσότερο τα άτοµα µε άνοια ήταν ότι εξέφρασαν 
περισσότερες ανησυχίες, είχαν χειρότερη επικοινωνία, µειωµένη 
διάθεση και κινητικότητα. Παρατηρήθηκε αυξηµένη δυσκολία 
στη συµµόρφωση µε τα νέα µέτρα. Με µεγάλο ενδιαφέρον, 
διαπιστώσαµε επίσης ότι, κατά την περίοδο της πανδηµίας 
CΟVID-19, οι φροντιστές των ατόµων µε άνοια, 
σε ποσοστό 64% βίωσαν αυξηµένο σωµατικό φορτίο 
και σε ποσοστό 79% αυξηµένο ψυχολογικό φορτίο. 
Το 59% των φροντιστών δεν είχαν καµία πηγή βοήθειας, 
ενώ για τους υπόλοιπους, οι Εταιρείες Alzheimer 
ήταν η κύρια πηγή.

Η παραπάνω µελέτη δηµοσιέυθηκε τον Νοέµβριο του 2020 στο 
επιστηµονικό περιοδικό International Journal of Geriatric Psychiatry.

Πηγές: Angeliki Tsapanou, John D Papatriantafyllou, Konstantina Yiannopoulou, Dimitra Sali, Fedra Kalligerou, Eva Ntanasi, Panagiota Zoi, 
Eleni Margioti, Vasiliki Kamtsadeli, Maria Hatzopoulou, Maria Koustimpi, Athina Zagka, Sokratis G Papageorgiou, Paraskevi Sakka. 
The impact of COVID-19 pandemic on people with mild cognitive impairment/dementia and on their caregivers. 
Int J Geriatr Psychiatry. 2021 Apr;36(4):583-587. doi: 10.1002/gps.5457. Epub 2020 Nov 13.
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Η Γραµµή Βοήθειας για την Άνοια 1102 τέθηκε σε λειτουργία 
τον Φεβρουάριο του 2021 κατά την περίοδο εγκλεισµού 
λόγω της πανδηµίας Covid-19 όπου η ανάγκη για επικοινωνία 
ήταν επιτακτική. Την περίοδο αυτή σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του Υπουργείου Υγείας, όλες σχεδόν οι δια ζώσης υπηρεσίες 
των Κέντρων Ηµέρας ανεστάλησαν, µε αποτέλεσµα να πρέπει 
να βρεθεί ένας εναλλακτικός τρόπος παροχής τους. 
Η Γραµµή Βοήθειας για την Άνοια 1102 σε συνδυασµό 
µε την έναρξη πολλών διαδικτυακών υπηρεσιών για τα άτοµα 
µε άνοια και τους φροντιστές τους από τα Κέντρα Ηµέρας 
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, ήρθε να συµπληρώσει αυτή 
την ανάγκη. 

Από τις πρώτες κιόλας ηµέρες λειτουργίας της, η Γραµµή 
δέχτηκε 98 αιτήµατα, 75 τηλεφωνικές κλήσεις, 14 e-mail, και 
9 web chat, τόσο από την Αθήνα όσο και από την υπόλοιπη 
Ελλάδα. Τον Μάρτιο τα αιτήµατα σχεδόν πενταπλασιάστηκαν 
φτάνοντας τα 494. Περισσότερα από 2000 άτοµα έχουν 
λάβει τηλεφωνική βοήθεια από τον Φεβρουάριο του 2021 
που ξεκίνησε να λειτουργεί η  Γραµµή µέχρι σήµερα και 
περίπου 400 άτοµα έχουν εξυπηρετηθεί µέσω email 
ή webchat στο πλαίσιο λειτουργίας της. 

Μέσα από τις κλήσεις που δεχτήκαµε, ανακαλύψαµε 
τη µεγάλη ανάγκη για καθοδήγηση που έχουν οι συγγενείς 
και οι φίλοι των ατόµων που παρουσιάζουν προβλήµατα 
µνήµης. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν σε ποια 
ειδικότητα ιατρού να απευθυνθούν, ποιες δοµές υπάρχουν 
διαθέσιµες στην περιοχή τους και πώς µπορούν 
να παροτρύνουν τον άνθρωπό τους να εξεταστεί. Ο αριθµός 
φροντιστών και συγγενών ατόµων µε άνοια που απευθύνονται 
στο 1102 καθηµερινά είναι πολύ µεγάλος και αποτελεί 
την πλειοψηφία των κλήσεων.

Η πανδηµία, όπως είναι ήδη γνωστό, δυσκολεύει 
την καθηµερινότητα των φροντιστών ατόµων µε άνοια, 
κάτι που έγινε αντιληπτό και από την πληθώρα αιτηµάτων 
για συµβουλές διαχείρισης του εγκλεισµού, συµβουλές 
για δηµιουργική απασχόληση και δραστηριοποίηση 
των ατόµων µε άνοια µέσα στο σπίτι, ακόµη και  για βοήθεια 
στη µετακίνηση προς τα εµβολιαστικά κέντρα.

Μεγάλο ποσοστό των ατόµων που καλούν στο 1102, 
αναζητούν δηµόσιες στεγαστικές δοµές, συµβουλές 
για την εύρεση έµµισθων φροντιστών και πληροφορίες 
για επιδόµατα. Παρατηρείται λοιπόν για ακόµη µια φορά 
πως η ανάγκη δηµιουργίας δηµόσιων δοµών φιλοξενίας 
ατόµων µε άνοια και οικονοµικής βοήθειας των οικογενειών 
τους είναι µεγάλη και επιτακτική.

Εκτός από τους φροντιστές ατόµων µε άνοια, στη Γραµµή 
απευθύνονται και πολλά άτοµα που αντιλαµβάνονται δυσκολίες 
στην µνήµη και στην καθηµερινότητά τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
είχαν οι κλήσεις που αφορούσαν την πρόληψη, δίνοντας 
µια αισιόδοξη εικόνα για τους ηλικιωµένους που θέλουν 
να δραστηριοποιηθούν και µεριµνούν για την καλή τους υγεία.

Επιπλέον, πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός πως µέσω 
της Γραµµής Βοήθειας, κάτοικοι αποµακρυσµένων περιοχών 
της Ελλάδας ή περιοχών που δεν διαθέτουν εξειδικευµένες 
υπηρεσίες για την άνοια, έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή 
µαζί µας, να ενηµερωθούν και να καθοδηγηθούν κατάλληλα. 
Από τα συνολικά 612 αιτήµατα που λάβαµε εκτός Αττικής µέχρι 
τα µέσα Μαΐου 2021,  γίνεται αντιληπτή η επιτακτική ανάγκη 
δηµιουργίας επιπλέον δοµών και υπηρεσιών για την άνοια σε όλη 
την Ελλάδα.

Η πλειοψηφία των εξυπηρετούµενων είναι άτοµα άνω 
των 60 ετών, οι οποίοι δεν έχουν εξοικείωση µε το διαδίκτυο 
και ενηµερώθηκαν για τη Γραµµή Βοήθειας µέσω τηλεόρασης, 
εφηµερίδας ή ραδιοφώνου. Συνεπώς η τηλεφωνική παροχή 
βοήθειας εξακολουθεί να είναι σηµαντική παρά την ύπαρξη 
των διαθέσιµων διαδικτυακών υπηρεσιών. 

Σε ποσοστό 30%, οι καλούντες ήταν επαγγελµατίες υγείας, 
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές, που 
απευθύνθηκαν στο 1102 για να ενηµερωθούν 
για τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά και για τις διαθέσιµες 
υπηρεσίες και δοµές για την άνοια στην Ελλάδα.
Κάνοντας λοιπόν έναν απολογισµό, αυτούς τους 4 πρώτους 
µήνες λειτουργίας της Γραµµής Βοήθειας για την Άνοια, 
τα περισσότερα από τα αιτήµατα αφορούν:

• άπαξ συµβουλευτική καθοδήγηση προς φροντιστές σχετικά 
    µε την διαχείριση καθηµερινών θεµάτων που προκύπτουν από 
    την φροντίδα των ατόµων µε άνοια 

• ενηµέρωση για τις διαθέσιµες υπηρεσίες για την άνοια 
    σε όλη την Ελλάδα 

• ιατρικές και νοσηλευτικές συµβουλές 

• κατ’ οίκον υπηρεσίες 

• ενηµέρωση για την επιδοµατική πολιτική και τα νοµικά ζητήµατα 

• απορίες σχετικά µε τον εµβολιασµό κατά του Covid-19 
    και την άνοια 
• πληροφορίες για την εύρεση στεγαστικών δοµών 
    και έµµισθων φροντιστών

1102. Γραµµή Βοήθειας για την Άνοια. 
Απέναντι στην άνοια, έχουµε όλοι την ίδια γραµµή.

ΓΡΑΜΜΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ

Αυτή η καταγραφή αναγκών µας βοηθά στην καλύτερη οργάνωση
της Γραµµής Βοήθειας αλλά και στον σχεδιασµό προγραµµάτων
παροχής φροντίδας στα άτοµα µε άνοια και τους φροντιστές τους.

Αντιγόνη Λεοντή
Ψυχολόγος



Φροντίδα και Τεχνολογία - δύο έννοιες που συµβαδίζουν
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Ο ρόλος της τεχνολογίας τονίστηκε ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουµε, για σχεδόν όλες τις πληθυσµιακές οµάδες, σε σηµείο που είναι 
σχεδόν βέβαιο, ότι θα είναι δύσκολο να µειώσουµε τη σηµασία της στην καθηµερινότητά µας, από εδώ και στο εξής. 
Ειδικότερα για τους ανθρώπους µε άνοια, αλλά και για τους φροντιστές τους, οι περισσότερες υπηρεσίες προσφερόµενες από τα Κέντρα Ηµέρας 
προσαρµόστηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες, που δηµιουργήθηκαν λόγω της πανδηµίας COVID-19. 
Σε έρευνες έχουµε βρει ότι οι φροντιστές ατόµων µε άνοια, εάν γνωρίζουν πώς να βρουν και να αξιολογήσουν τις πληροφορίες από διάφορες 
πηγές (φίλους, οικογένεια, επαγγελµατίες υγείας, διαδίκτυού), είναι πιο πιθανό να αισθάνονται πιο αποτελεσµατικοί στον τρόπο που διαχειρίζονται 
τις συµπεριφορικές διαταραχές του ατόµου µε άνοια. Επίσης, φαίνεται ότι η αναζήτηση στο διαδίκτυο αποτελεί µία δραστηριότητα, που συνδέεται 
µε την ανάγκη για συµµετοχή σε οµάδα µέσω των κοινωνικών δικτύων.
Σύµφωνα µε µία έρευνα της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών σε φροντιστές ατόµων µε άνοια πριν από την έναρξη της πανδηµίας, σχεδόν το 50% 
είχε λάβει κάποια υπηρεσία για την άνοια µέσω διαδικτύου.  Ο λόγος της περιορισµένης χρήσης του διαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών 
και υπηρεσιών για την άνοια επηρεαζόταν από τρεις βασικούς παράγοντες: 1) τις δεξιότητες χρήσης διαδικτύου 2) την έλλειψη προγραµµάτων 
για τις ανάγκες των φροντιστών 3) τις στάσεις των επαγγελµατικών υγείας για την τεχνολογία. Εάν επαναλαµβάναµε την ίδια έρευνα σήµερα, 
υποθέτουµε ότι τα ποσοστά θα ήταν αρκετά διαφορετικά, λόγω της εκτεταµένης χρήσης υπηρεσιών µέσω διαδικτύου, τόσο για προσωπικούς 
λόγους των φροντιστών, όσο και για λόγους υγείας του ατόµου µε άνοια.

∆ιαθέσιµες διαδικτυακές υπηρεσίες για φροντιστές ατόµων µε άνοια. 

Ιστοσελίδες ενηµέρωσης για την άνοια. 
• Ιστοσελίδα της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και άλλων  Εταιρειών  Alzheimer. (www.alzheimerathens.gr)
• Το 2016 δηµιουργήθηκε µία πλατφόρµα για φροντιστές, µε τη συµµετοχή 28 χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης, η οποία περιλαµβάνει ενηµέρωση 
για την άνοια και τη φροντίδα του εαυτού (https://informcare.eu/?lang=el)
• Πολλές ιδιωτικές πρωτοβουλίες από ιδιώτες νευρολόγους, ψυχολόγους, αλλά και άλλες ειδικότητες προσφέρουν ενηµέρωση για την άνοια 
(π.χ www.trainyourbrain.gr)
• Το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου προχώρησε στη δηµιουργία σελίδας  http://dementiasupport.cut.ac.cy που περιλαµβάνει άρθρα 
για τους φροντιστές ατόµων µε άνοια, τόσο για τη δική τους υγεία, αλλά και για την υποστήριξη της φροντίδας. Επίσης παρέχει δωρεάν ασκήσεις 
νοητικής ενδυνάµωσης.
• Μία ακόµη σηµαντική προσπάθεια είναι η Ελληνική πρωτοβουλία για την νόσο Alzheimer. Η πλατφόρµα είναι διαθέσιµη στην αγγλική γλώσσα, 
όπου µπορείτε να βρείτε συγκεντρωµένα τα Ιατρεία Μνήµης, αλλά και συνδέσµους µε εκπαιδευτικό υλικό (https://hiaad.org)

Εφαρµογές. 

Οι εφαρµογές είναι ένα σύνολο λειτουργιών και αποτελούν ένα σύγχρονο τρόπο για να περιγράψουν προγράµµατα και υπηρεσίες για τις κινητές 
συσκευές (smartphones, tablets, laptops). Οι εφαρµογές για ανθρώπους µε άνοια στην Ελλάδα και την Κύπρο αποτελούν ένα τοµέα υπό ανάπτυξη. 
Εδώ µπορούµε να αναφέρουµε τις εφαρµογές:
• διΆνοια, διαθέσιµη στο google play µε  δυνατότητα νοητικής εξάσκησης και κοινωνικών δραστηριοτήτων στο σπίτι µαζί µε το άτοµο µε άνοια. 
• Apps4carers, διαθέσιµη στο google play, ευρετήριο άλλων εφαρµογών και ιστοσελίδων για φροντιστές 
Για να δείτε πώς εγκαθιστούµε µία εφαρµογή ανάλογα µε το λειτουργικό σύστηµα του κινητού τηλεφώνου µπορείτε να επισκεφθείτε τα παρακάτω 
βίντεο διαθέσιµα στα ελληνικά στο YouTube: “A4C CY 1 1 Google Play Tutorial” και «A4C CY 1 2 Apple Store Tutorial»

Μερικές επιπλέον διαθέσιµες εφαρµογές για την άνοια στην Αγγλική γλώσσα οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από ειδικούς του προγράµµατος 
Apps4carers είναι οι ακόλουθες:
•Alz & Dementia, Alzheimer's Daily companion  - Άµεσες συµβουλές και πρακτικές οδηγίες για όλες τις συµπεριφορές 
και τις καταστάσεις, που αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι φροντιστές (500 οδηγίες και πρακτικές λύσεις).
• Dementia Support  - Παροχή υποστήριξης για όσους φροντίζουν ανθρώπους µε άνοια στο σπίτι.  Η εφαρµογή προσφέρει γνώση 
για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που θα αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι µε άνοια και οι φροντιστές τους.
• DementiAssist  - Η εφαρµογή υποστηρίζει τους φροντιστές στη διαχείριση των συµπεριφορικών διαταραχών ενός ατόµου µε άνοια.
• Cognihealth    - Ένας προσωπικός οδηγός για την οικογένεια και του φίλους που φροντίζουν ένα άτοµο µε άνοια. 
Στην ανάπτυξη της εφαρµογής συµµετείχε η Alzheimer Scotland
• A walk through dementia  - Μία εφαρµογή εικονικής πραγµατικότητας από την Alzheimer’s Research UK. Η εφαρµογή σας βάζει στη θέση 
κάποιου µε άνοια. Χρειάζεται ειδικό εξοπλισµό (είτε γυαλιά εικονικής πραγµατικότητας ή κινητή συσκευή εξοπλισµένη µε γυροσκόπιο για γυαλιά 
εικονικής πραγµατικότητας από χαρτόνι)
• Dementia Guide Expert  - Μία εφαρµογή µε συµβουλές για όλα τα στάδια της άνοιας σε συνεργασία µε το τµήµα Νοσηλευτικής 
και Ιατρικής από το Πανεπιστήµιο Illinois. Απευθύνεται σε ηλικιωµένα άτοµα, άτοµα µε άνοια και τους φροντιστές τους
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Στο διαδίκτυο µπορείτε να βρείτε πολλές ακόµη εφαρµογές, που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
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Φροντίστε κατά την επιλογή µιας εφαρµογής να δίνετε έµφαση στα ακόλουθα:
• Είναι η εφαρµογή επικαιροποιηµένη (update status);
• Ο σκοπός της εφαρµογής ανταποκρίνεται σε αυτό που αναζητάτε;
• Πόσοι χρήστες έχουν κατεβάσει την εφαρµογή;
• Ποια είναι η µέση αξιολόγηση της εφαρµογής;
• Είναι η εφαρµογή αξιόπιστη;
• Υπάρχει ιστοσελίδα για την εταιρεία/φορέα της εφαρµογής;
• Εάν αποτελεί προϊόν ανεξάρτητου προγραµµατιστή αναφέρει το όνοµά του και την ιστοσελίδα του;
• Ο προγραµµατιστής έχει συνεργαστεί µε κάποιο επίσηµο φορέα ή παραπέµπει σε επίσηµες πηγές για ότι αναφέρει;
• Ζητάει η εφαρµογή σας εγγραφή και προσωπικά στοιχεία και εάν ναι, πώς προστατεύει τα προσωπικά σας δεδοµένα;
• Λειτουργεί η εφαρµογή χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο;
• Είναι η εφαρµογή δωρεάν ή έχει κόστος;

eLearning για φροντιστές. 
Όλο και περισσότερα προγράµµατα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης αναπτύσσονται για τους φροντιστές ανθρώπων µε άνοια. 
Οι φροντιστές συχνά δε γνωρίζουν την ύπαρξη τους, αλλά προσφέρουν ενηµέρωση και πληροφορίες που είναι ιδιαίτερα χρήσιµες 
για τη φροντίδα ενός ατόµου µε άνοια. 

Παρακάτω θα βρείτε κάποια από τα προγράµµατα που έχουν ολοκληρωθεί ή τρέχουν:

• WHOLE (https://www.uni-muenster.de/ProjectWhole/el/). Ευεξία και υγιείς επιλογές για τους ηλικιωµένους και τους φροντιστές τους. 
Το πρόγραµµα έχει ολοκληρωθεί και προσφέρει συµβουλές για την υγεία, τη διατροφή και τη σωµατική άσκηση. Στη σελίδα αυτή µπορείτε 
να βρείτε χρήσιµο υλικό και βίντεο µε ελληνικούς υπότιτλους. Συµµετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Αυστρία, την Βουλγαρία, την Ιρλανδία, 
το Ισραήλ, και τη Γερµανία.
• Actimentia (https://actimentia.eu/?lang=el).  Το πρόγραµµα είναι µια διαδραστική πλατφόρµα για τη σωµατική άσκηση και δραστηριότητα 
των φροντιστών και των ανθρώπων που λαµβάνουν φροντίδα. Στόχο έχει να στηρίξει τους φροντιστές και να συµβάλει στην πρόληψη  της άνοιας και 
της Ήπιας Νοητικής ∆ιαταραχής. Συµµετέχουν φορείς από τη Γερµανία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, το Ισραήλ, την Πολωνία, τη Γαλλία, την Ελλάδα. 
Σύντοµα η πλατφόρµα θα είναι διαθέσιµη στην ελληνική γλώσσα, παρόλα αυτά υπάρχουν ήδη τα videos για εξάσκηση!!
• iDO (https://www.udemy.com/course/wyhicxee/ ). Το πρόγραµµα έχει ολοκληρωθεί και στόχο είχε τη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος για την εκπαίδευση των έµµισθων και οικογενειακών φροντιστών υγείας ανθρώπων µε άνοια. 
• EarlyDem πλατφόρµα για την έγκαιρη ανίχνευση πρώιµης άνοιας από τους φροντιστές ατόµων µε άνοια. 
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στη σελίδα του προγράµµατος στο facebook “EARLYDEM”
• D-Care (https://dcare.training). Το πρόγραµµα παρέχει µία πλατφόρµα ενηµέρωσης των φροντιστών και των επαγγελµατιών φροντιστών 
για τη βελτίωση των γνώσεων για την άνοια.
• eLILY(www.elily.eu). Ενίσχυση των δεξιοτήτων της ψηφιακής εγγραµµατοσύνης σε θέµατα για την υγεία, των φροντιστών ατόµων µε άνοια. 
Στόχο έχει την ενίσχυση της ικανότητας εύρεσης, αξιολόγησης και χρήσης πληροφοριών από το διαδίκτυο αλλά και από άλλες πηγές, 
για τη βελτίωση της φροντίδας. 
• MeMo (http://www.memory-motivation.org/home-4/). Aποτελεί µία πλατφόρµα νοητικών ασκήσεων για τη µνήµη και την προσοχή για εξάσκηση 
στο σπίτι αλλά και για ενίσχυση των επαγγελµατιών υγείας. H πλατφόρµα δηµιουργήθηκε το 2011 από τη συνεργασία της Innovation Alzheimer 
France και την οµάδα ερευνητών της  CoBTeK του Πανεπιστηµίου της  Nice Sophia Antipolis. Για την Ελλάδα συνεργάστηκαν µε την Πανεπιστηµιακή 
Νευρολογική Κλινική του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Υπάρχει υλικό διαθέσιµο στην ελληνική γλώσσα.
• SuperLingo (www.superlingo.eu).  Το πρόγραµµα SuperLingo είναι στον πρώτο χρόνο δηµιουργίας ενός προγράµµατος εκµάθησης αγγλικής 
γλώσσας µέσω διαδραστικών ασκήσεων και σεναρίων. Συµµετέχουν φορείς από την Ελλάδα, Σλοβενία, Ρουµανία, Ιρλανδία και Ηνωµένο Βασίλειο. 
Η εκπαιδευτική πλατφόρµα δεν είναι ακόµη διαθέσιµη

Η εκπαιδευτική πλατφόρµα για φροντιστές 
https://isupportdementia-greece.gr
 

.  

 

Πηγές: 
Efthymiou A, Middleton N, Charalambous A, Papastavrou E. Health literacy and eHealth literacy and their association with other caring concepts among carers of people with 
dementia: A descriptive correlational study. Health and Social Care in the Community. Published online 2021. doi:10.1111/hsc.13341
Efthymiou A, Papastavrou E, Middleton N, Markatou A, Sakka P. How caregivers of people with dementia search for dementia-specific information on the internet: Survey study. 
JMIR Aging. 2020;3(1). doi:10.2196/15480

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών προχώρησε µέσω της επιστηµονικής της οµάδας στην πολιτιστική προσαρµογή της πλατφόρµας για τη στήριξη 
φροντιστών του Παγκόσµιο Οργανισµού Υγείας, iSupport.  Η πλατφόρµα περιλαµβάνει τις παρακάτω 5 βασικές ενότητες σε 23 µαθήµατα: 
• Εισαγωγή στην άνοια, τι συµβαίνει στα άτοµα µε άνοια και τι µπορεί να κάνει η οικογένεια.
• Βελτίωση της επικοινωνίας, κοινή λήψη αποφάσεων και συµµετοχή και άλλων ατόµων στη φροντίδα του ατόµου µε άνοια.
• Μείωση το στρες του φροντιστή µέσα από την εύρεση χρόνου για ευχάριστες δραστηριότητες και αλλαγές στον τρόπο σκέψης.
• ∆ιατροφή, πρόληψη προβληµάτων υγείας, χρήση τουαλέτας, φροντίδα της ακράτειας και προσωπική υγιεινή.
• ∆ιαταραχές συµπεριφοράς των ατόµων µε άνοια (απώλεια µνήµης, επιθετικότητα, κατάθλιψη και άγχος, δυσκολία στην οµιλία, 
ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις, επαναλαµβανόµενη συµπεριφορά, περιπλάνηση, αποπροσανατολισµό, όπως και κακή ή µειωµένη κρίση).

Αρετή Ευθυµίου, 
Ψυχολόγος, PhD

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
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Το ψυχολογικό, πρακτικό και οικονοµικό φορτίο των φροντιστών ατόµων µε άνοια είναι βαρύ και 
πολύπλευρο. Οι φροντιστές αναλαµβάνουν διάφορους ρόλους απέναντι στο άτοµο: τον προστατεύουν, 
είναι φίλοι και σύντροφοι και έχουν το βάρος της λήψης αποφάσεων, αλλά κάποιες φορές γίνονται και 
«εχθροί» του. Για κάθε άτοµο µε άνοια µπορεί να υπάρχουν µέχρι και 3 στενοί συγγενείς, που επηρεάζονται 
βαθιά από το συναισθηµατικό, σωµατικό, κοινωνικό και οικονοµικό φορτίο. Οι σύζυγοι φροντιστές είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτοι, διότι χάνουν τη συντροφιά του συζύγου τους κι αυτό µπορεί να επιδεινώσει τα σωµατικά 
και συναισθηµατικά προβλήµατά τους. Ο συνδυασµός της απώλειας, του µακροχρόνιου στρες και 
του ευάλωτου οργανισµού µπορεί να µειώσει τις φυσικές λειτουργικές δυνάµεις ορισµένων φροντιστών, 
αυξάνοντας τον κίνδυνο εµφάνισης περαιτέρω προβληµάτων υγείας. Η πρακτική (απουσία ωραρίου, 
µέγεθος ευθύνης) και η συναισθηµατική (µικρή πιθανότητα βελτίωσης, αντιστροφή ρόλων, έλλειψη 
αµοιβαιότητας) δυσκολία της φροντίδας, οι υψηλές απαιτήσεις του φροντιστή από τον εαυτό του
και η πίεση από το άµεσο περιβάλλον µπορεί να οδηγήσουν σε υπερφόρτιση. 
Εκνευρισµός, θλίψη, ενοχές, µοναξιά, κούραση, αίσθηση µαταιότητας αποτελούν αρνητικά συναισθήµατα, 
που συχνά βιώνουν οι φροντιστές. Η ύπαρξη τέτοιων συναισθηµάτων είναι φυσιολογική. 
Στόχος είναι η αναγνώρισή τους και η διάθεση για την αποτελεσµατική διαχείρισή τους. 

Έχετε βοήθεια στη φροντίδα του ατόµου από συγγενείς ή φίλους, ώστε να έχετε χρόνο και για τον εαυτό σας; 

Έχετε εξωτερική βοήθεια; πόροι (Κέντρα Ηµέρας, Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνικές παροχές κτλ). 

Μήπως το άτοµο που φροντίζετε εµφανίζει δύσκολες στη διαχείριση συµπεριφορές; συµπεριφορική 
διαχείριση (παρακολούθηση φαρµακευτικής αγωγής και ψυχοκοινωνική παρέµβαση). 

Τι κάνετε για τον εαυτό σας, για να ανακουφίσετε το στρες και τη δική σας ένταση; προσωπική διαχείριση 
(καλή ποιότητα ύπνου, σωστή διατροφή, άσκηση, τακτικός ιατρικός έλεγχος κτλ). 

Μην καταπιέζετε τα συναισθήµατα και τις ανησυχίες σας, εκφραστείτε και αναζητήστε βοήθεια. 
Οι φροντιστές που προσαρµόζονται καλύτερα στη φροντίδα, υιοθετούν µια πιο ενεργητική µορφή 
διαχείρισης της επιβάρυνσης, επιζητούν οµάδες υποστήριξης, υποστηρικτικά κοινωνικά δίκτυα, 
πληροφορίες για τη νόσο, και διερευνούν στρατηγικές, που θα κάνουν την αλληλεπίδραση 
µε το άτοµο µε άνοια περισσότερο παραγωγική και ευχάριστη.

Χριστίνα ∆εµένεγα 
Ψυχολόγος MSc   

Φροντιστές:
Έκφραση αρνητικών 
συναισθηµάτων 
και ενεργητική 
αντιµετώπιση.

10



11

 
 ΕNΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ COVID-19
Στην εποχή της πανδηµίας Covid-19, η καθηµερινότητα όλων µας και ιδιαίτερα των ατόµων της τρίτης ηλικίας έχει αλλάξει δραµατικά. 
Ο εγκλεισµός περιόρισε κατά πολύ τις µετακινήσεις του πληθυσµού και ακόµη περισσότερο των ευπαθών οµάδων µε αποτέλεσµα 
η σωµατική δραστηριότητα και η φυσική άσκηση να µειωθούν σηµαντικά. 
Είναι σηµαντικό για τα άτοµα τρίτης ηλικίας, να παραµένουν σωµατικά ενεργά και δραστήρια και συνίσταται έστω και µέσα στο σπίτι
να κάνουν ήπια φυσική άσκηση και ασκήσεις χαλάρωσης για την αποφυγή του στρες. Η φυσική άσκηση επηρεάζει θετικά την υγεία 
του ατόµου, αφού βελτιώνει την κυκλοφορία του αίµατος, τη λειτουργία των ζωτικών οργάνων, το µυϊκό, νευρικό, σκελετικό, ενδοκρινικό, 
πεπτικό και ανοσοποιητικό σύστηµα. Επιπλέον, βοηθάει σηµαντικά άτοµα που παρουσιάζουν σακχαρώδη διαβήτη  υπέρταση, 
καρδιολογικά προβλήµατα, αυτοάνοσα νοσήµατα κ.ά. και συµβάλλει στην πρόληψη της άνοιας.
  
Η φυσική άσκηση συνδέεται άµεσα µε την σωστή αναπνοή!

Με την βαθιά αναπνοή πραγµατοποιείται καλή πρόσληψη οξυγόνου µε το οποίο αναζωογονούνται όλοι οι ιστοί. 
Μειώνονται τα επίπεδα άγχους, επιβραδύνεται ο καρδιακός παλµός και βελτιώνεται η συγκέντρωση. 

Ακολουθούν κάποιες αναπνευστικές ασκήσεις που βοηθούν στην καταπολέµηση του άγχους 
και ταυτόχρονα ενδυναµώνουν τους αναπνευστικούς µυς.

Από ύπτια θέση στο κρεβάτι
• Τοποθετήστε τα χέρια σας στο κάτω µέρος του θώρακα στο κέντρο ή και στα πλάγια.
• Πάρτε βαθιά εισπνοή από τη µύτη, κρατώντας τον  αέρα χαµηλά στο θώρακα.
• Εισπνεύστε µετρώντας µέχρι το 4.
• Βγάλτε αργά τον αέρα (εκπνεύστε) µε κλειστά χείλη µετρώντας µέχρι το 4. Μην εκπνέετε δυνατά.
• Χαλαρώστε και επαναλάβετε 5-10 φορές.

Από όρθια θέση 
• Τραβήξτε τους ώµους προς τα πίσω και κάτω.
• Κρατήστε την κοιλιά µέσα.
• Τοποθετήστε τα χέρια σας στην κοιλιά
• Πάρτε βαθιά αναπνοή από τη µύτη, βάζοντας αέρα χαµηλά στο θώρακα
• Εισπνεύστε µετρώντας µέχρι το 4
• Βγάλτε αργά τον αέρα µε κλειστά τα χείλη και εκπνεύστε µετρώντας µέχρι το 8. Μην εκπνέετε δυνατά!
• Χαλαρώστε και επαναλάβετε 5-10 φορές

• Από καθιστή θέση ενώνετε τα χέρια σας 
    είτε κρατώντας βαράκια είτε χωρίς 
    στο ύψος του θώρακα
• Πάρτε βαθιά αναπνοή χαµηλά στον θώρακα 
    και ταυτόχρονα σηκώστε τα χέρια µέχρι τα αυτιά
    (εισπνέετε καθ’ όλη την διάρκεια)
• Εκπνέετε και επαναφέρετε τα χέρια 
    στην αρχική θέση
• Κάντε 2-3 σετ των 10 επαναλήψεων

• Από καθιστή θέση τοποθετείτε τα χέρια σας 
    είτε κρατώντας βαράκια είτε χωρίς
    στο ύψος του στήθους
• Πάρτε βαθιά αναπνοή χαµηλά στον θώρακα και ταυτόχρονα
    ανοίγετε τα χέρια δεξιά και αριστερά ταυτόχρονα 
    (εισπνέετε καθ’ όλη την διάρκεια)
• Εκπνέετε και επαναφέρετε τα χέρια 
    στην αρχική θέση
• Κάντε 2-3 σετ των 10 επαναλήψεων

Από καθιστή θέση
• Ακουµπήστε την πλάτη στην καρέκλα µε ίσιο τον κορµό
• Τραβήξτε τους ώµους προς τα πίσω και κάτω
• Ακουµπήστε τα πόδια επίπεδα στο έδαφος
• Τοποθετήστε τα χέρια σας κάτω από το στήθος, πάρτε βαθιά αναπνοή, φουσκώστε την κοιλιά, πηγαίνετε το στήθος 
    προς τα πάνω  και τα πλευρά ανοίγουν ενώ κατά την εκπνοή τα πλευρά κλείνουν προς τα µέσα, η κοιλιά ξεφουσκώνει 
    και το στήθος έρχεται προς τα κάτω 
• Πάρτε βαθιά αναπνοή από τη µύτη, βάζοντας αέρα χαµηλά στο θώρακα
• Εισπνεύστε µετρώντας µέχρι το 4
• Βγάλτε αργά τον αέρα µε κλειστά τα χείλη και εκπνεύστε µετρώντας µέχρι το 8. Μην εκπνέετε δυνατά!
• Χαλαρώστε και επαναλάβετε 5-10 φορές

Το πρώτο βήµα είναι η διαφραγµατική αναπνοή.
Η διαφραγµατική αναπνοή είναι αποτέλεσµα εκµάθησης και πραγµατοποιείται µε εισπνοή από την µύτη και εκπνοή από το στόµα.

Περισσότερες αναπνευστικές ασκήσεις από καθιστή θέση

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση ζαλάδας, 
επαναφέρουµε την κανονική αναπνοή.

Μαρία ∆επούντη
Φυσικοθεραπεύτρια
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To Pilates είναι µια µορφή άσκησης, που γεννήθηκε από τον Joseph Pilates στην Γερµανία, όπου κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου 
Πολέµου και της κράτησής του σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στο νησί του Μαν, είχε τον χρόνο να εντρυφήσει στα εκατοντάδες 
βιβλία ανατοµίας και αθλητισµού της βιβλιοθήκης, για να δηµιουργήσει και να εφαρµόσει ασκήσεις, που αποσκοπούσαν στο 
να κινητοποιήσουν τους ασθενείς, ενώ ήταν ακόµη στο κρεβάτι του νοσοκοµείου. Για αυτό τον σκοπό, επιστράτευε τροχαλίες 
και σκοινιά, που τα κρεµούσε σε διάφορα σηµεία, ούτως ώστε να βοηθήσει τους τραυµατίες πολέµου να ενδυναµώσουν τους µυς τους 
και να σηκωθούν µε τις δικές τους δυνάµεις. 
Ερχόµενοι στο σήµερα, το ασκησιολόγιο Pilates παραµένει δηµοφιλές, καθώς µπορεί να γίνει µε ελάχιστα ή καθόλου όργανα, 
ακόµη και στο σπίτι µας, ενώ µπορεί να προσαρµοστεί για κάθε ηλικία, ούτως ώστε να µην επιβαρύνει προϋπάρχουσες παθήσεις. 
Μέσω του ασκησιολογίου Pilates επιτυγχάνεται αύξηση της µυϊκής ενδυνάµωσης, ευλυγισίας, ισορροπίας (ακόµη και από καθιστή 
θέση), καθώς και βελτίωση της νευροµυϊκής συναρµογής.
Η άσκηση ξεκινά από την ενδυνάµωση του πυρήνα του σώµατος (εγκάρσιος κοιλιακός και έσω λοξοί µύες) και καταλήγει στα άκρα. 

Μεγάλη έµφαση δίνεται στην: 
• αργή και ποιοτική εκτέλεση των ασκήσεων
• ακρίβεια της κίνησης
• αυτοσυγκέντρωση
• σωστή αναπνοή
Μέσω του συγκεκριµένου ασκησιολογίου, µεγιστοποιούνται οι δυνατότητες του κάθε ανθρώπου, στον βαθµό που του επιτρέπει 
το σώµα του, µε πολύ χαµηλό κίνδυνο να τραυµατιστεί, καθώς υπάρχουν τρία επίπεδα δυσκολίας σε κάθε άσκηση και πληθώρα 
προσαρµογών στις εκάστοτε ανάγκες του.
Οι παγκόσµιες οδηγίες φυσικής δραστηριότητας συµφωνούν ως προς την αναγκαιότητα ασκήσεων δύναµης, ισορροπίας και 
ευλυγισίας για ενήλικες και ηλικιωµένους, δύο φορές την εβδοµάδα. Ωστόσο, καθώς µεγαλώνουµε, δεν αποτελούµε ένα οµοιογενές 
γκρουπ ανθρώπων και για αυτό τον λόγο πολλοί οργανισµοί κατηγοριοποιούν τους ενήλικες άνω των 50 ετών όχι βάσει της ηλικίας, 
αλλά βάσει της λειτουργικότητας και των επιπέδων δραστηριότητας τους. 

Φροντιστές 
ατόµων µε άνοια 
και άσκηση

Είναι το Pilates µια ασφαλής 
και σωστή επιλογή για άσκηση δύναµης 
και ισορροπίας για τους φροντιστές 
ατόµων µε άνοια;

Για παράδειγµα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας
περιγράφει  τρεις οµάδες:
• «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιείς»
• «σε κακή φυσική κατάσταση, υγιείς»
• «σε κακή φυσική κατάσταση, µη υγιείς». 

Για την πλειοψηφία των ενηλίκων άνω των 50 ετών, η συµµετοχή 
σε δραστηριότητες, που βελτιώνουν την µυϊκή δύναµη και ισορροπία 
σταδιακά, µέσω ασκήσεων χαµηλής-µέτριας έντασης και υπό 
την επίβλεψη καθηγητή φυσικής αγωγής, θα τους βοηθήσει
να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την λειτουργικότητά τους, 
ανεξάρτητα από την ηλικία ή την οµάδα στην οποία ανήκουν.
Στην κατηγορία των ενηλίκων άνω των 50 ετών, ανήκουν και 
οι φροντιστές ατόµων µε άνοια και συναφών νευροεκφυλιστικών 
παθήσεων. Τα άτοµα µε άνοια βιώνουν γνωστικά ελλείµµατα 
και όσο προχωράει η νόσος και κινητικές δυσκολίες, που τυπικά 
απαιτούν φροντίδα από τους οικείους τους. Περισσότερο από 
το 80% της φροντίδας δίδεται από συγγενείς ή φίλους και καθώς 
τα άτοµα µε την νόσο αναµένονται να αυξηθούν, αυξάνεται ανάλογα 
και ο αριθµός των φροντιστών. Γίνεται πλέον όλο και περισσότερο 
λόγος για τον συγκεκριµένο πληθυσµό καθώς και τις ανάγκες του, 
καθώς µελέτες έχουν δείξει πως οι φροντιστές ατόµων µε άνοια 
έχουν µεγαλύτερο ρίσκο καρδιαγγειακών παθήσεων (von Kanel et 
al., 2008) και κατάθλιψης (Gonçalves-Pereira et al., 2020) 
σε σχέση µε µη-φροντιστές της ίδιας ηλικιακής οµάδας.
Από την άλλη µεριά, η συστηµατική ενασχόληση µε οποιοδήποτε 
τύπο άσκησης υποστηρίζεται από πολλές µελέτες ως η πιο 
αποτελεσµατική µορφή πρόληψης, καθώς ανάµεσα στα οφέλη 
της συγκαταλέγεται η µείωση του ρίσκου καρδιαγγειακών παθήσεων, 
η ελάττωση των συµπτωµάτων κατάθλιψης και η βελτίωση 
της ποιότητας του ύπνου (McCurry et al., 2007).
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Οι άνθρωποι που φροντίζουν άτοµα µε άνοια, θα µπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν αδρά σε φροντιστές µέσης ηλικίας (κάτω των 60 
ετών) και ηλικιωµένους φροντιστές (άνω των 60 ετών), µε ποικιλοµορφία στις ανάγκες τους ως προς την εκγύµνασή τους και πληθώρα 
δυσκολιών, λόγω αυξηµένης σωµατικής και ψυχολογικής επιβάρυνσής τους, καθώς και λόγω ηλικίας. Παρόλο που η φροντίδα ενός 
αγαπηµένου προσώπου µε άνοια µπορεί να είναι µια ουσιαστική εµπειρία για τους φροντιστές του, (Farran et al., 1997), οι υποχρεώσεις 
και τα εµπόδια, που προκύπτουν λόγω της συγκεκριµένης συνθήκης, οδηγούν πολύ συχνά σε επιβάρυνση της σωµατικής και ψυχικής 
τους υγείας (Pinquart and Sorensen, 2007). Πιο συγκεκριµένα, η φροντίδα ενός ατόµου µε άνοια, θεωρείται σηµαντικός χρόνιος 
στρεσσογόνος παράγοντας, καθώς η µέση διάρκεια φροντίδας διαρκεί από 8 έως 10 χρόνια, αφήνοντας λιγότερο χρόνο και 
ευκαιρίες στον φροντιστή να συµµετέχει σε δραστηριότητες, που ενισχύουν την υγεία του, όπως η συστηµατική άσκηση. 
Κινητικά, οι φροντιστές των ατόµων µε άνοια µπορούν να ακολουθήσουν οποιοδήποτε τύπο άσκησης ή σπορ, όπως κάθε άνθρωπος, 
που ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 50+.  Τα οφέλη της άσκησης είναι πολλαπλά, σωµατικά και ψυχολογικά και δεν χρειάζεται να πειστεί 
κάποιος για αυτά. Ωστόσο, η επιλογή του τύπου άσκησης είναι σηµαντική, ώστε να αποτελέσει µια επιλογή, που θα συνεχιστεί 
µακροχρόνια, θα πραγµατοποιείται εύκολα, ακόµη και από το σπίτι και θα έχει τα οφέλη, που επιζητά ο ασκούµενος. Επιπροσθέτως, 
καθώς υπάρχει πάντα η ανησυχία µήπως η άσκηση φέρει τα αντίθετα αποτελέσµατα (πτώσεις, µυοσκελετικές κακώσεις), εάν γίνει κακή 
επιλογή ασκήσεων ή λανθασµένη  εκτέλεσή τους, η επιλογή ενός προγράµµατος Pilates, όπου χρησιµοποιούνται απλά, γνωστά όργανα 
γυµναστικής, ή και καθόλου όργανα, µε την προθέρµανση να γίνεται σταδιακά και µε ασφαλές τρόπο, ενώ οι ασκήσεις -που 
εκτελούνται σε αργό ρυθµό και µε έµφαση στην ποιότητα- και µπορούν να προσαρµοστούν στις ανάγκες κάθε ατόµου, µειώνει τις 
πιθανότητες τραυµατισµού.
Η ένταση της άσκησης αποτελεί πολύ σηµαντικό παράγοντα, όσον αφορά στον  κίνδυνο πτώσης και τους µυοσκελετικούς 
τραυµατισµούς σε κάθε ηλικία. Για αυτό τον λόγο, προτεραιότητα αποτελεί να υπάρχει σχεδιασµός της άσκησης, όταν πρόκειται για 
ασκησιολόγιο δύναµης, ευλυγισίας και ισορροπίας, για να προλαµβάνονται τυχόν τραυµατισµοί. Ένα τέτοιο δοµηµένο και ασφαλές, 
ως προς την ένταση και την τεχνική των ασκήσεών του, φαίνεται πως είναι το Pilates, καθώς είχε αρχικά ξεκινήσει σαν µέθοδος 
αποκατάστασης. 

Όταν ξεκινάει κάποιος ένα πρόγραµµα άσκησης προτείνεται η χρήση του βάρους του σώµατος, καθώς είναι αρκετή η επιβάρυνση 
στα αρχικά στάδια της άσκησης. Προοδευτικά, προτείνεται η χρήση αντιστάσεων, για αύξηση της µυϊκής δύναµης, όπως λάστιχα, 
αλτηράκια, δαχτυλίδια κ.ά. Όσον αφορά στη διάρκεια και τη συχνότητα της άσκησης, συστήνεται η µικρότερη διάρκεια (έως 45 λεπτά), 
όσο πιο συχνά γίνεται µέσα στην εβδοµάδα, αντί για µεγάλης διάρκειας άσκηση (άνω της µίας ώρας) µε συχνότητα µόνο 1-2 φορές 
την εβδοµάδα, ούτως ώστε να µειωθεί η πιθανότητα µυοσκελετικών τραυµατισµών, εξαιτίας της κόπωσης, που επέρχεται έπειτα από 
κάποιο χρονικό διάστηµα.
Γνωρίζουµε πως το κίνητρο για την βελτίωση της υγείας µέσω της άσκησης µπορεί να διασφαλιστεί, εάν ο τύπος της άσκησης είναι 
στα µέτρα του ασκούµενου και δεν εµπεριέχει κινδύνους τραυµατισµού. Στην περίπτωση των φροντιστών ατόµων µε άνοια, µέσου 
και προχωρηµένου σταδίου, ένα ασφαλές πρόγραµµα βασισµένο στο Pilates, µε την διαρκή καθοδήγηση εξειδικευµένου καθηγητή 
φυσικής αγωγής, µπορεί να αποτελέσει έναν ασφαλή δρόµο, που µπορούν να επιλέξουν για την βελτίωση της υγείας τους.

Πηγές: Farran, C. J., Miller, B. H., Kaufman, J. E., & Davis, L. (1997). 
Race, finding meaning, and caregiver distress. 
Journal of Aging and Health, 9(3), 316-333.
Gonçalves-Pereira, M., Zarit, S. H., Cardoso, A. M., Alves da Silva, J., 
Papoila, A. L., & Mateos, R. (2020). A comparison of primary and 
secondary caregivers of persons with dementia. Psychology and 
aging, 35(1), 20. 
von Kanel R, Mausbach BT, Patterson TL, et al. Increased Framingham 
Coronary Heart Disease Risk Score in dementia caregivers relative to 
non-caregiving controls. Gerontology. 2008;54(3):131-137.
McCurry, S. M., Logsdon, R. G., Teri, L., & Vitiello, M. V. (2007). Sleep 
disturbances in caregivers of persons with dementia: contributing 
factors and treatment implications. Sleep medicine reviews, 11(2), 
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Η δράση πραγµατοποιείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µε φορέα υλοποίησης τη «∆οµή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής 
ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ», που χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και µε την επιστηµονική υποστήριξη της Ελληνικής 
Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών ∆ιαταραχών Χαλκίδας. 
Αντικείµενο της δράσης ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙζω άτοµα µε άνοια αποτελεί η δωρεάν εκπαίδευση (τηλε-εκπαίδευση, σύγχρονη και 
ασύγχρονη) και υποστήριξη φροντιστών ατόµων τρίτης ηλικίας, που πάσχουν από άνοια στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Απευθύνεται 
σε οικογενειακούς φροντιστές, επαγγελµατίες φροντιστές και λοιπούς φροντιστές (άτοµα που παρέχουν εθελοντικά τη φροντίδα τους, 
χωρίς να προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον). 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται στις ειδικές ανάγκες των φροντιστών ατόµων µε άνοια, παρέχοντας πρόσβαση σε απαραίτητη πληροφόρηση 
για τα συµπτώµατα άνοιας, την εξέλιξη και τις διαθέσιµες θεραπείες, συγκεκριµένες δεξιότητες, που προωθούν τη θετική φροντίδα 
του ατόµου µε άνοια και επιτρέπουν αποτελεσµατική αντιµετώπιση της σωµατικής, ψυχολογικής και οικονοµικής επιβάρυνσης 
της µακροχρόνιας φροντίδας άνοιας, από κοινού µε ατοµικές ή /και οµαδικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης.
Τα άτοµα που εµπλέκονται στην φροντίδα των ατόµων µε άνοια, τυπικά ή άτυπα, µέσα από το εκπαιδευτικό σεµινάριο θα µάθουν:

• Να κατανοούν τα χαρακτηριστικά των ανοϊκών διαταραχών και τις διαστάσεις του ρόλου τους ως φροντιστές.
• Να αναγνωρίζουν προβληµατικές καταστάσεις, που σχετίζονται µε την παροχή φροντίδας ατόµου µε άνοια και να τις επιλύουν. 
• Να εµπλέκουν το άτοµο µε άνοια σε δραστηριότητες µε νόηµα, ανάλογα µε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται.
• Να εποπτεύουν δραστηριότητες σωµατικής και νοητικής ενδυνάµωσης για το άτοµο που φροντίζουν.
• Να χρησιµοποιούν τις δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβληµάτων, για να παρέχουν στο άτοµο προσωποκεντρική φροντίδα.

Με την παρακολούθηση ατοµικών ή/ και οµαδικών συνεδριών, οι φροντιστές θα είναι σε θέση να:

• Να ενισχύσουν στοιχεία, που συµβάλλουν στην ψυχική τους ανθεκτικότητα.
• Να ανταπεξέρχονται αποτελεσµατικά στην καθηµερινότητά τους.

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών ∆ιαταραχών Χαλκίδας, που παρέχει ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες από το 2009 
στη Στερεά Ελλάδα, εκτιµά ότι είναι ένα έργο-ορόσηµο για τα ζητήµατα άνοιας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που θα συµβάλει, 
τόσο στην υποστήριξη των οικογενειών ατόµων µε άνοια συνολικά, όσο και στην αναγνώριση της σηµαντικής συνεισφοράς της κοινωνικά 
παραγωγικής δραστηριότητας των φροντιστών στην αντιµετώπιση των αναδυόµενων από την άνοια προβληµάτων.

ΜΑΘΑΙΝΩ 
ΝΑ ΦΡΟΝΤΙζω 
άτοµα µε άνοια

Ανακοίνωση 
εκπαιδευτικού προγράµµατος 
για φροντιστές στη Στερεά Ελλάδα

Ευαγγελία Αγγελίδου 
MSc Σ.Ψ.Υ/ Ψυχοθεραπεύτρια
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer 
και Συγγενών ∆ιαταραχών Χαλκίδας

Πληροφορίες και κριτήρια συµµετοχής 
θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της «∆οµής υποστήριξης δράσεων 
κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»
 www.gefyra.com.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα: 
www.alzheimer-chalkida.org . 
Αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται µέσω της ιστοσελίδας 
www.gefyra.com.gr .
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Tα «χρυσά χρόνια» της ενηλικίωσης είναι το χρονικό διάστηµα 
µεταξύ της συνταξιοδότησης και της έναρξης σωµατικών, 
συναισθηµατικών και γνωστικών περιορισµών. Αξιοποιώντας 
τα θετικά στοιχεία αυτής της περιόδου της ζωής, όπως είναι οι λιγότερες 
ευθύνες, οι επαρκείς πόροι, οι δυνατότητες αυτοεκπλήρωσης και 
η σκόπιµη δέσµευση, µε την κατάλληλη υποστήριξη, τα άτοµα 
µπορούν να συνεχίζουν να είναι αυτόνοµα για µεγαλύτερο 
διάστηµα και να γηράσκουν φυσιολογικά, χωρίς ραγδαία έκπτωση 
σωµατικών και γνωστικών λειτουργιών τους.
Ακολουθώντας το δρόµο των δικαιωµάτων κι άλλων ειδικών οµάδων, 
όπως οι γυναίκες, τα παιδιά, οι µετανάστες, έτσι και τα δικαιώµατα 
των ατόµων τρίτης ηλικίας απαιτούν αναγνώριση. Ιδιαίτερα µε 
τη δηµογραφική γήρανση, το ενδιαφέρον για τα δικαιώµατα των ατόµων 
τρίτης ηλικίας έχει ανανεωθεί, κατάσταση που θα κάνει προεξέχοντα 
τα δικαιώµατα της οµάδας και τις παραβιάσεις τους. Ο Π.Ο.Υ. 
τονίζει επίσης, πόσο σηµαντικό είναι τα άτοµα µε άνοια και 
οι οικογενειακοί φροντιστές να µπορούν να συµµετέχουν σε όλες 
τις επιλογές, που επηρεάζουν τη ζωή και την ευηµερία τους και 
να ακούγεται η φωνή τους, µε έναν τρόπο που να έχει νόηµα γί αυτούς. 
Η προώθηση των δικαιωµάτων των ατόµων µε άνοια και κατάθλιψη 
στην τρίτη ηλικία, προϋποθέτει ανάπτυξη ισχυρής σχέσης ανάµεσα 
στα άτοµα που επηρεάζονται, τους φορείς σε τοπικό επίπεδο και 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Οι οργανισµοί της κοινωνίας 
πολιτών έχουν σηµαντικό ρόλο στη διαµεσολάβηση ανάµεσα στις 
οµάδες στόχους, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα του κοινωνικού 
ιστού στην προάσπιση των δικαιωµάτων της «χρυσής ηλικίας». 
Οι ενδεδειγµένες στρατηγικές περιλαµβάνουν ενηµέρωση και 
ανάπτυξη ικανοτήτων σε άτοµα-κλειδιά για την προάσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην πράξη και ευαισθητοποίηση 
σχετικά µε τα είδη, τα σηµεία και τους παράγοντες κακοποίησης, 
καθώς και τα θέµατα του ηλικιακού ρατσισµού.

Το έργο ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ «ΧΡΥΣΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ»: ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ (65+), περιλαµβάνει 
δράσεις ενηµέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε δηµόσιους λειτουργούς 
στις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας κι Εύβοιας της Στερεάς Ελλάδας. 
∆ιεξάγονται δράσεις ενηµέρωσης, ενδυνάµωσης και συνηγορίας για 
τους οικογενειακούς φροντιστές. Υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος 
Active Citizens Fund Ελλάδας, µε φορέα υλοποίησης την Ελληνική Εταιρεία 
Νόσου Alzheimer και Συγγενών ∆ιαταραχών Χαλκίδας και εταίρο 
το Ελληνικό ∆ίκτυο Φροντιστών Επιόνη, από τον Απρίλιο 2021 έως το Μάιο 
2022. Το πρόγραµµα Active Citizens Fund, ύψους € 12εκ, χρηµατοδοτείται 
από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι µέρος 
του χρηµατοδοτικού µηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) 
περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραµµα στοχεύει 
στην ενδυνάµωση και την ενίσχυση της βιωσιµότητας της κοινωνίας 
των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή 
των δηµοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών 
στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τη διαχείριση 
της επιχορήγησης του προγράµµατος Active Citizens Fund για την Ελλάδα 
έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυµα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. 

Πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις, ενόψει της 15ης Ιουνίου ως 
Παγκόσµιας Ηµέρας κατά της Κακοποίησης των Aτόµων Tρίτης Hλικίας, 
θα βρείτε στην επίσηµη ιστοσελίδα του φορέα www.alzheimer-chalkida.org 
και στη σελίδα µας στο FB @AlzheimerChalkida. 

Υποστηρίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα
της ΧΡΥΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ευαγγελία Αγγελίδου 
MSc Σ.Ψ.Υ/ Ψυχοθεραπεύτρια, ∆ιαχειρίστρια Έργου
∆ηµήτρης Ζάγκας 
Ψυχολόγος MSc, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Έργου
Χριστίνα Καλαβρή 
Ψυχολόγος MSc, Υπεύθυνη Συντονισµού ∆ράσεων Έργου
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών ∆ιαταραχών Χαλκίδας
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Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για τη Νόσο Alzheimer και την Υγιή Γήρανση, από το 2005 προσφέρει τακτικά και µε συνέπεια ποικίλες 
δράσεις στήριξης για τους ασθενείς µε άνοια, νόσο Alzheimer και τους φροντιστές τους, στα κέντρα/σταθµούς που λειτουργούσαν 
συστηµατικά, µέχρι την έναρξη της πανδηµίας. Όµως και τώρα, µε κάθε δυνατό τρόπο ενηµερώνει, ευαισθητοποιεί, εκπαιδεύει 
και ενδυναµώνει τους ενδιαφερόµενους συµπολίτες µας, ασθενείς, φροντιστές και οικογένειες και το ευρύτερο κοινό της πόλης µας.

Συγκεκριµένα πραγµατοποιεί:
• εβδοµαδιαίες ραδιοφωνικές εκποµπές µε ενδιαφέροντα θέµατα από τους επιστηµονικούς συνεργάτες µας, κάθε ∆ευτέρα στις 12.00 
στον ραδιοφωνικό σταθµό της Αρχιεπισκοπής Κρήτης
• καθηµερινή τηλεφωνική στήριξη και ατοµικές συνεδρίες (ψυχολογικής υποστήριξης και νοητικής ενδυνάµωσης, όπως και εκπαίδευσης 
φροντιστών ατόµων µε άνοια)
• ένα πιλοτικό πρόγραµµα Βοήθειας στο Σπίτι, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Ηρακλείου, µε τρεις νοσηλεύτριες, µία κοινωνική λειτουργό 
και διοικητική υποστήριξη από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου / Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής

Η εµπειρία µας, όπως και όλες οι έρευνες και µελέτες, που πραγµατοποιούνται διεθνώς, έχουν δείξει ότι η πρόληψη είναι η πλέον απαραίτητη 
και αποτελεσµατική προσέγγιση για ενεργό και υγιή γήρανση. 
 Έτσι, φέτος εµπλουτίζουµε τις προσφερόµενες ήδη υπηρεσίες, µε απόλυτο σεβασµό και στο πλαίσιο των υγειονοµικών µέτρων, 
µε την διαδικτυακή υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος µε στόχο την καλή ποιότητα ζωής και την ενεργό και υγιή γήρανση. 
Ευχαριστούµε το ΤΙΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ για την εµπιστοσύνη και την στήριξη για δεύτερη φορά.

Το Πρόγραµµα Προώθησης Ενεργού και Υγιούς Γήρανσης: 

• σχεδιάστηκε και υλοποιείται µε σκοπό την υποστήριξη φυσιολογικών 
ηλικιωµένων, την καλύτερη προσαρµογή τους στην τρίτη ηλικία, την όσο 
το δυνατόν πιο ευχάριστη καθηµερινότητα και την αποφυγή αισθηµάτων 
µοναξιάς και θλίψης.
• απευθύνεται  σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 65 ετών και άνω, που είναι 
κάτοικοι της πόλης ή του Νοµού Ηρακλείου και έχει στόχο την καλή ποιότητα 
ζωής τους, µέσα από δράσεις, που προωθούν την υγιή και ενεργό γήρανση.

Οι 3 τετράµηνης διάρκειας κύκλοι του προγράµµατος έχουν συνολική 
διάρκεια ενός έτους, οι άµεσα ωφελούµενοι υπολογίζονται στους 100 
και οι έµµεσα ωφελούµενοι τουλάχιστον ακόµη 100. Το πρόγραµµα 
υλοποιείται διαδικτυακά, µε προοπτική, εάν τα µέτρα το επιτρέψουν, 
να συνεχιστεί δια ζώσης. Στην τελευταία περίπτωση το πρόγραµµα 
εµπλουτίζεται µε εκδροµές, συνεστιάσεις, πικ νικ, επισκέψεις σε µουσεία, 
κινηµατογραφικές προβολές και συζήτηση.

Είµαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουµε ότι στον Α΄ διαδικτυακό 
κύκλο συµµετέχουν ενεργά και µε ενθουσιασµό οι πρώτοι 40 που κατέθεσαν 
αίτηση συµµετοχής. Υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον συµµετοχής 
γα τους επόµενους κύκλους.

• ένα πιλοτικό πρόγραµµα Βοήθειας στο Σπίτι, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο 
Ηρακλείου, µε τρεις νοσηλεύτριες, µία κοινωνική λειτουργό και διοικητική 
υποστήριξη από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου / Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής

Η εµπειρία µας, όπως και όλες οι έρευνες και µελέτες, που 
πραγµατοποιούνται διεθνώς, έχουν δείξει ότι η πρόληψη είναι η πλέον 
απαραίτητη και αποτελεσµατική προσέγγιση για ενεργό και υγιή γήρανση. 
 Έτσι, φέτος εµπλουτίζουµε τις προσφερόµενες ήδη υπηρεσίες, µε απόλυτο 
σεβασµό και στο πλαίσιο των υγειονοµικών µέτρων, µε την διαδικτυακή 
υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος µε στόχο την καλή 
ποιότητα ζωής και την ενεργό και υγιή γήρανση. Ευχαριστούµε το ΤΙΜΑ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ για την εµπιστοσύνη και την στήριξη 
για δεύτερη φορά.

Οι δραστηριότητες περιγράφονται παρακάτω συνοπτικά 
και έχουν ως εξής:

• ∆ραστηριότητες νοητικής ενδυνάµωσης, και ψυχολογικής 
υποστήριξης, όπου οι οµάδες συστηµατικά 2 φορές 
την εβδοµάδα από 1,5 ώρα κάθε φορά, παρακολουθούν  
προγράµµατα νοητικής ενδυνάµωσης, άσκησης λόγου και 
προσοχής και άσκησης µνήµης. Επίσης από 1.5 ώρα κάθε 
φορά προσφέρεται οµαδική συµβουλευτική στήριξη από 
τις ειδικές ψυχολόγους µε τη γνωστική συµπεριφορική 
προσέγγιση, σε θέµατα που άπτονται της τρίτης ηλικίας 
και όχι µόνο.
• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εκµάθηση βασικών 
αρχών Η.Υ. εξοικείωση µε διαδικτυακές δραστηριότητες 
και την τεχνολογία
• Ψυχαγωγικές- µουσικές δράσεις 
(παραδοσιακής κρητικής µουσικής)
• Οµάδες εκµάθησης ξένης γλώσσας (ιταλικά)
• Οµάδες σκάκι
• Οµάδες γυµναστικής µε ειδικά µελετηµένες ασκήσεις
• Προγραµµατισµένες διαγενεακές δραστηριότητες 
µε παιδιά Γ’ και ∆’ τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου
   
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ πραγµατοποιεί κάθε κάθε χρόνο συνέδρια 
και σεµινάρια µε διακεκριµένους οµιλητές. Τον περασµένο 
Νοέµβριο πραγµατοποιήθηκε το 7ο διαδικτυακό Παγκρήτιο 
συνέδριο νόσου Alzheimer και το 3ο Πανελλήνιο για ενεργό 
και υγιή γήρανση.  
Φέτος τον Σεπτέµβριο προετοιµάζουµε το 8ο τριήµερο 
εκπαιδευτικό σεµινάριο για φροντιστές ατόµων µε άνοια 
(επαγγελµατίες και οικογενειακούς).    

ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Το ∆.Σ.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑLZHEIMER ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
για τη Νόσο Alzheimer και την Υγιή Γήρανση
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συνέδριο νόσου Alzheimer και το 3ο Πανελλήνιο για ενεργό 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑLZHEIMER ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Κέντρο Ηµέρας 
ΑΡΣΙΝΟΗ
Ρόδος

Αναζητώντας το 2008 το όνοµα που θα ταυτοποιούσε 
την ύπαρξη του Κέντρου Ηµέρας, που προσεγγίζει θέµατα 
του νου γενικότερα και της λειτουργίας της µνήµης ειδικότερα,  
ανακαλύψαµε την Αρσινόη. Νύµφη της αρχαιότητας, 
υψηλόφρων, που «αίρει το νου» και ξεµυάλιζε τους άντρες.
Από τότε µέχρι σήµερα, το Κέντρο Ηµέρας ΑΡΣΙΝΟΗ έχει 
καταφέρει να εδραιώσει τη θέση του ανάµεσα στους φορείς 
Υγείας – Πρόνοιας, όχι µόνο στον τόπο µας, αλλά και 
σε ολόκληρη την Ελλάδα, ως µέλος της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συναφών ∆ιαταραχών 
και της Eταιρείας Alzheimer Αθηνών και να πρωταγωνιστήσει 
σε πλήθος δραστηριοτήτων µε στόχο την ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τη µνήµη και την άνοια.
Προάγγελος όλων αυτών υπήρξε το Συµβουλευτικό Κέντρο 
για άτοµα µε άνοια και τις οικογένειές τους, που λειτουργούσε 
από το 2006 σε εθελοντική βάση και παρείχε υπηρεσίες 
πληροφόρησης, συµβουλευτικής και υποστήριξης. Καθώς όµως 
µια εθελοντική πρωτοβουλία δεν αρκεί για τη συστηµατική και 
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του πολυσύνθετου προβλήµατος 
της άνοιας, η Εταιρεία Πανάκεια προχώρησε στη σύσταση 
του Ιατρείου Μνήµης το Σεπτέµβριο του 2008, το οποίο 
στελεχώθηκε µε ψυχίατρο, νευρολόγο και ψυχολόγο. 
Στη συνέχεια, το 2009, ανταποκρινόµενοι στις ανάγκες 
των ατόµων µε διαταραχές µνήµης, που παρακολουθούνταν 
στο Ιατρείο Μνήµης και µε την προσθήκη κοινωνικών λειτουργών 
και λογοθεραπευτή στη διεπιστηµονική οµάδα, δηµιουργήθηκε 
το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης, παρέχοντας 
υπηρεσίες νοητικής ενδυνάµωσης, οµαδικής ή ατοµικής θεραπείας 
(εργοθεραπεία, θεραπεία δι’ αναµνήσεων, κινησιοθεραπεία). 

Τέλος, ανταποκρινόµενοι και πάλι στις ανάγκες των ατόµων
µε άνοια του Κέντρου Θεραπείας  και Απασχόλησης, 
που προχωρούσαν στα τελικά στάδια της νόσου, δηµιουργήθηκε 
το πρόγραµµα Φροντίδα στο Σπίτι, το οποίο απευθύνεται 
σε άτοµα µε άνοια, που δε µπορούν να µετακινηθούν, 
λόγω της βαρύτητας της νόσου, κινητικών προβληµάτων 
ή µεγάλης χιλιοµετρικής απόστασης από το κέντρο της Ρόδου.
Μέσα σε αυτά τα 12 χρόνια το Κέντρο Ηµέρας ΑΡΣΙΝΟΗ 
σηµειώνει σηµαντικούς σταθµούς δράσεων πρόληψης, 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, 
που συνοψίζονται στα εξής:
• Τεστ µνήµης και περίπτερα ενηµέρωσης κάθε χρόνο, 
µε αφορµή την Παγκόσµια ηµέρα νόσου Alzheimer 21 
Σεπτεµβρίου.

• ∆ιαδραστικό πρόγραµµα ενηµέρωσης σε µαθητές δηµοτικού, 
µε βασικό εργαλείο το βιβλίο της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 
«Μαθαίνω για τη νόσο Alzheimer: Γιατί η γιαγιά µου δεν θυµάται 
το όνοµά µου;».

• Πρόγραµµα νοητικής ενδυνάµωσης, µέσω προγραµµάτων 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε υγιείς ηλικιωµένους.  

Το Κέντρο Ηµέρας ΑΡΣΙΝΟΗ λειτουργεί 
∆ευτέρα έως Παρασκευή 8:00-15:00 και παρέχει 
όλες τις υπηρεσίες του δωρεάν. 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22410-78315
e- mail: arsinoi_panakeia@yahoo.gr
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑLZHEIMER ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Η ιστορία του ΦΡΟΝΤΙΖΩ ξεκινάει το 2009,  όταν επαγγελµατίες 
του ευρύτερου τοµέα της υγείας  ίδρυσαν τον εν λόγω 
Μη Κερδοσκοπικό Οργανισµό στην περιοχή της Πάτρας, 
µε κύριο µέληµα την ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και 
δηµιουργία παρεµβάσεων  για την υποστήριξη των ατόµων 
τρίτης ηλικίας και  ατόµων µε αναπηρία. Με την πάροδο 
του χρόνου, και αφουγκραζόµενοι τις ανάγκες του πληθυσµού 
οι παρεµβάσεις επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο στην δηµιουργία 
προγραµµάτων για την υποστήριξη, εκπαίδευση και ενηµέρωση  
των ατόµων µε άνοια και των οικογενειακών φροντιστών τους
σε τοπικό επίπεδο.
 Έτσι το 2014 µετά από δωρεά που παραχώρησε το Κοινωφελές 
Ίδρυµα ΤΙΜΑ και κατόπιν εκπαίδευσης που δέχτηκαν 
οι επαγγελµατίες από καταξιωµένους οργανισµούς του χώρου, 
όπως η Εταιρεία Alzheimer Aθηνών και οι Μονάδες Φροντίδας 
Ηλικιωµένων ΑΚΤΙΟΣ, υλοποιήθηκε το πρώτο ολοκληρωµένο 
κατ΄οίκον πρόγραµµα στην περιοχή της Πάτρας, το οποίο 
αφορούσε  την συγκεκριµένη οµάδα στόχου και από το οποίο 
δέχτηκαν υπηρεσίες πληθώρα οικογενειών. 
Η επιτυχηµένη πραγµατοποίηση  των εν λόγω προγραµµάτων 
συνεχίστηκε µε νέες δωρεές από Κοινωφελή Ιδρύµατα 
της χώρας, δίνοντας την δυνατότητα στους επαγγελµατίες υγείας 
του ΦΡΟΝΤΙΖΩ να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, να αποκτήσουν 
τεχνογνωσία αναφορικά µε την άνοια και να επιτύχουν υψηλό 
επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών. Αποτέλεσµα των παραπάνω 
ήταν το 2019 να διεκδικήσουν και να λάβουν έγκριση 
σκοπιµότητας, για την οργάνωση και τη λειτουργία του πρώτου 
Κέντρου Ηµέρας για άτοµα µε άνοια στον ∆ήµο Πατρέων 
και το Πρόγραµµα ∆ιασύνδεσης του ΚΗ µε τα ΚΑΠΗ/ ΚΗΦΗ, 
εντασσόµενα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα « ∆υτική Ελλάδα 

Η λειτουργία του Κέντρου Ηµέρας ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 
του 2020, όπου νέοι επαγγελµατίες του χώρου της υγείας 
υποδέχτηκαν µε µεγάλη χαρά τους πρώτους ωφελούµενους. 
Οι συµµετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να λάβουν το σύνολο
των υπηρεσιών που περιλαµβάνει ένα Κέντρο Ηµέρας για άτοµα 
µε άνοια, και αυτό αφορούσε νευροψυχολογικές αξιολογήσεις, 
συµµετοχή σε οµάδες νοητικής ενδυνάµωσης, σωµατικής 
άσκησης, δηµιουργικής απασχόλησης, λογοθεραπευτικής 
παρέµβασης κ.α., ενώ οι φροντιστές λάµβαναν υπηρεσίες 
συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Ακολούθως 
λειτούργησε και το ιατρείο ψυχογηριατρικής παρακολούθησης, 
όπου η ψυχίατρος της δοµής παρείχε υπηρεσίες τόσο 
στα άτοµα µε άνοια, όσο και στους φροντιστές τους.
Γρήγορα όµως αυτό τροποποιήθηκε καθώς µε την έλευση 
του νέου κορωνοϊού  Covid-19 κρίθηκε απαραίτητη η διακοπή 
των δια ζώσης υπηρεσιών, για την προστασία τόσο των ηλικιωµένων, 
όσο και των επαγγελµατιών υγείας. Οι επαγγελµατίες του Κέντρου 
Ηµέρας ωστόσο, λειτουργώντας µε γρήγορα αντανακλαστικά 
εκπαιδευτήκαν άµεσα σε διαδικτυακά προγράµµατα και εργαλεία, 
διαφοροποίησαν τον τρόπο παροχής υπηρεσιών, 
προσαρµοζόµενοι  στα νέα δεδοµένα και ξεκίνησαν 
να υλοποιούν διαδικτυακές συνεδρίες µε τους ωφελούµενους, 
διοργανώνοντας  διαδικτυακά σεµινάρια που απευθύνονταν 
τόσο στους φροντιστές ατόµων µε άνοια όσο και 
στους επαγγελµατίες του χώρου και συνέχισαν απρόσκοπτα 
την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. 
Σήµερα έπειτα από την έλευση ενός χρόνου λειτουργίας 
του Κέντρου Ηµέρας , βλέποντας στον ορίζοντα το τέλος 
αυτής της συνθήκης που οδήγησε όλη την κοινωνία σε νέα 
δεδοµένα διαβίωσης , ευελπιστούµε ότι σύντοµα θα µπορέσουµε 
να επανέλθουµε σε καθεστώς κανονικής λειτουργίας και 
να προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας δια ζώσης στα άτοµα 
που χρειάζονται τη φροντίδα µας. 

Η πορεία
του Κοινωφελούς Σωµατείου
Αρωγής & Φροντίδας 
Ηλικιωµένων και Ατόµων 
µε Αναπηρία - ΦΡΟΝΤΙΖΩ.

Τσελεπή Ιωάννα, 
Κοινωνική Λειτουργός MSc, 
Συντονίστρια Προγραµµάτων Κοινωφελούς Σωµατείου ΦΡΟΝΤΙΖΩ.



Οι οικογένειες που φροντίζουν άτοµα µε άνοια, αντιµετωπίζουν ποικίλα προβλήµατα. Οι περιθάλποντες καλούνται 
να αποδεχτούν και να διαχειριστούν τα νέα δεδοµένα στη ζωή τους και συχνά χρειάζονται βοήθεια σε αυτή την προσπάθεια.
Ο ρόλος της Κοινωνικής Λειτουργού της οµάδας Κατ’ Οίκον Φροντίδας συνίσταται στην επαφή µε οικογένειες ατόµων 
µε άνοια µέτριου και σοβαρού βαθµού, µε στόχο την κοινωνική ευηµερία και την εξάλειψη των κοινωνικών προβληµάτων. 
Λαµβάνεται το κοινωνικό ιστορικό και εκτιµώνται οι κοινωνικές ανάγκες της οικογένειας γενικότερα. Παρέχεται στήριξη και 
συµβουλευτική, µε στόχο την εύρυθµη κοινωνική λειτουργία των ατόµων και των οικογενειών, καθώς και ενηµέρωση για 
τις παροχές, που µπορούν να έχουν από ασφαλιστικά ταµεία και εκπροσώπηση σε διάφορους φορείς. 

∆υστυχώς, δεν υπάρχει, µέχρι σήµερα τουλάχιστον, νοµοθετική ρύθµιση, που να εξασφαλίζει κάποια οικονοµική ενίσχυση 
στις οικογένειες των ατόµων µε άνοια και να ελαφρύνει το οικονοµικό βάρος. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες περιπτώσεις 
ανθρώπων, που µπορούν να βοηθηθούν οικονοµικά από τα ασφαλιστικά τους ταµεία, υπό κάποιες προϋποθέσεις.
Από το καλοκαίρι του 2018, µε την ψήφιση του Ν.4554/Αρθ.56/18-7-2018, δίνεται το δικαίωµα σε όσους ασθενείς είναι 
κλινήρεις λόγω της άνοιας, να διεκδικήσουν το εξωϊδρυµατικό επίδοµα (παραπληγίας). Επίσης, οι ασφαλισµένοι στο πρώην 
ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, που λαµβάνουν σύνταξη αναπηρική ή θανάτου, µπορούν να διεκδικήσουν το επίδοµα απολύτου αναπηρίας 
συµπαράστασης εταίρου προσώπου, εφόσον βρίσκονται σε κατάσταση, που δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. 

Τέλος, οι έµµεσα ασφαλισµένοι σε όλα τα ταµεία και οι ανασφάλιστοι µπορούν να διεκδικήσουν το επίδοµα βαριάς 
αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ, εφόσον βρίσκονται σε κατάσταση µέτριας προς σοβαρή άνοια. 
Επιπλέον, οι άνθρωποι που αξιολογούνται από τα ΚΕΠΑ και λαµβάνουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, δικαιούνται 
κάποιες εκπτώσεις και φοροαπαλλαγές. Μερικές από αυτές είναι έκπτωση φόρου εισοδήµατος, έκπτωση στα δηµοτικά τέλη, 
κοινωνικό τιµολόγιο της ∆ΕΗ, κ.ά.

Είναι σηµαντικό να µπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να εκπροσωπηθούν και να µη  χάσουν τα όποια δικαιώµατα µπορούν να 
διεκδικήσουν από τους ασφαλιστικούς φορείς. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι χρήσιµο να έχουν προβεί στη σύνταξη ενός 
πληρεξουσίου, µε το οποίο να εκχωρούν κάποια δικαιώµατα σχετικά µε την εκπροσώπησή τους σε κάποιο συγγενικό ή φιλικό 
τους πρόσωπο, που εµπιστεύονται, πριν η νόσος προχωρήσει και διαταραχθεί η νοητική ικανότητα και η ικανότητα γραφής και 
λόγου.
Σε περίπτωση που δεν έχει πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο έγκαιρα, υπάρχει η λύση της δικαστικής συµπαράστασης 
για τους συγγενείς, ώστε να µπορούν να εκπροσωπήσουν τον άνθρωπό τους, σε οτιδήποτε χρειαστεί.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό, πόσο δύσκολο και αβέβαιο είναι να βοηθηθούν οικονοµικά τα άτοµα µε άνοια 
και οι οικογένειές τους. Εµείς από την πλευρά µας ως Εταιρεία προσπαθούµε και διεκδικούµε τη θεµελίωση του δικαιώµατος 
αυτού για όλα τα άτοµα µε άνοια.

Ιωάννα Τσοκανάρη
Κοινωνική Λειτουργός, ∆.Π.Θ
Msc ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας, ΕΑΠ
Μονάδα Αντιµετώπισης προβληµάτων Νόσου Alzheimer «Αγία Ελένη» της Alzheimer Hellas, Οµάδα Κατ’Οίκον
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Ενηµέρωση για νοµικά ζητήµατα
και κοινωνικές παροχές
για άτοµα µε άνοια



Μακροχρόνια Φιλοξενία

Βραχεία Φιλοξενία

Σταθµός Απασχόλησης Ηλικιωµένων

Οµάδες Δραστηριοτήτων

Νοητική Ενδυνάµωση

Φυσικοθεραπεία & Άσκηση

Νευροψυχολογική Αξιολόγηση

Καθηµερινή Ιατρική Παρακολούθηση

Νοσηλευτική Φροντίδα

Ειδικά Διατροφολόγια

Φροντίδα στο Σπίτι

Ενηµέρωση & Υποστήριξη Οικογενειών

Εκπαίδευση

Ένα ιδιαίτερο µοντέλο φροντίδας για
την  Άνοια και τη Μακροχρόνια Φροντίδα

Άκτιος Aρτ Παλάς
Οδός Πεντέλης 55, Μαρούσι, ΤΚ 1512!
Τηλ.: 210 8022912 - 210 8025125 •  artpalace@aktios.gr

Λεωφόρος Ευελπίδων (πρώην κτίριο Σ.Ε.Ο.), Βάρη, ΤΚ 16672 
Τηλ.: 210 8972969 - 210 8971413  • odigos@aktios.gr

Άκτιος Οδηγός

Άκτιος & Άκτιος Μονάδα Alzheimer 
Οδός Ηπείρου 17, Αγ. Παρασκευή, ΤΚ 15341
Τηλ.: 210 6515268 - 216 9001034 • info@aktios.gr


