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

•Ιατρείο Μνήµης

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.

Στα τακτικά ιατρεία µνήµης, των Κέντρων Ηµέρας της Εταιρείας,
εξετάζονται άτοµα µε προβλήµατα µνήµης άνω των 60 ετών
µε σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιµερ
και των άλλων µορφών άνοιας. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση των ατόµων
τα οποία έχουν ήδη διαγνωστεί µε κάποια µορφή άνοιας
και σκοπεύουν να ενταχθούν στα προγράµµατα των δραστηριοτήτων
των Κέντρων Ηµέρας της Εταιρείας.

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία
των ∆ήµων, η Εταιρεία λειτουργεί τέσσερα Κέντρα Ηµέρας:

• Υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι για άτοµα µε άνοια»

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

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

•∆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.

Alzheimer Athens

@alzheimerathens

@AlzheimerAthens

ΑlzheimerΑthens

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

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

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

Παρασκευή Σακκά

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διεύθυνση Σύνταξης

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

Πάτρα Μπλέκου

www.alzheimerathens.gr
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Κωδικός: 8295
Εκδότρια - Διευθύντρια

Ελάτε µαζί µας!

Τιράζ
3.000 τεύχη

Εκτύπωση
Bitmap Γραφικές Τέχνες

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

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

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

MHNYMA THΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Το σηµερινό τεύχος του περιοδικού µας περιγράφει την κατάσταση σχετικά µε την άνοια
στη χώρα µας, τις διαθέσιµες δοµές και υπηρεσίες, τις ανικανοποίητες ανάγκες, τις προοπτικές
για βελτίωση της ζωής των ατόµων µε άνοια. Στην Ελλάδα 160.000 άτοµα πάσχουν από άνοια
και 280.000 άτοµα από Ήπια Νοητική ∆ιαταραχή (προστάδιο της άνοιας). Συνολικά ο πληθυσµός
των ανθρώπων µε ήπια ή σοβαρά νοητικά προβλήµατα πλησιάζει το µισό εκατοµµύριο.
Αν συνυπολογίσουµε ότι για κάθε ασθενή µε άνοια επηρεάζεται σηµαντικά η ζωή 2-3 φροντιστών - µελών
της οικογένειας, αντιλαµβανόµαστε ότι πρόκειται για µια πάθηση που αφορά άµεσα σε 1 εκατοµµύριο Έλληνες πολίτες.
Το ετήσιο δε κόστος της πάθησης αυτής στην Ελλάδα εκτιµάται σε 3 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας έχουν γίνει κάποια βήµατα σχετικά µε την αντιµετώπιση της άνοιας. Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης
για την άνοια έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και διατυπώνει προτάσεις για ένα
ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό σχέδιο διαχείρισης και αντιµετώπισης όλων των τοµέων της άνοιας, η υλοποίηση του όµως
έχει καθυστερήσει σηµαντικά. To Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αλτσχάιµερ µε τις
οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα συνεχίζουν µε επιτυχία τον αγώνα να γίνει η άνοια προτεραιότητα για τη δηµόσια υγεία στη χώρα µας.
Κέντρα Ηµέρας για άτοµα µε άνοια λειτουργούν στις µεγάλες πόλεις της Ελλάδος, υπάρχουν αρκετά Ιατρεία Μνήµης σε Γενικά
και Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία και 2 Μονάδες τελικού σταδίου για άτοµα µε άνοια υλοποιούνται άµεσα µέσω των Περιφερειακών
ΠΕΠ. Στις 8 Ιουλίου 2021 η Υφυπουργός κ. Ζωή Ράπτη, αρµόδια για την Ψυχική Υγεία υπέγραψε έγκριση σκοπιµότητας για
την ίδρυση 7 οικοτροφείων και 8 Κέντρων Ηµέρας - Κινητών Μονάδων για άτοµα µε άνοια σε όλη την Ελλάδα µε χρηµατοδότηση
από το ΕΣΠΑ 2021-2027.
Η πανδηµία COVID-19 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, είναι εξαιρετικά ευάλωτοι κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, εµφανίζουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για
νόσηση και αυξηµένη θνητότητα
Για µια ακόµη χρονιά θα γιορτάσουµε τα Χριστούγεννα κλεισµένοι στα σπίτια µας, εφαρµόζοντας αυστηρά προστατευτικά µέσα
εναντίον του κορωνοιού. Ας µην ξεχνάµε, εν µέσω πανδηµίας, ότι η νόσος Alzheimer εξακολουθεί να πλήττει εκατοµµύρια
ασθενείς και φροντιστές στην Ελλάδα και όλο τον κόσµο. Όπως θα διαβάσετε στις σελίδες του περιοδικού µας ακόµη και
στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες στη χώρα µας υπάρχουν πηγές βοήθειας, υπάρχουν τρόποι ανακούφισης του φορτίου
των φροντιστών και υπάρχουν θεσµοί που προστατεύουν τους πάσχοντες από άνοια. Συνολικά όµως στην χώρα µας η άνοια
εξακολουθεί να µην αποτελεί προτεραιότητα για τη ∆ηµόσια Υγεία!
Όλοι µαζί όσοι ενδιαφερόµαστε και εµπλεκόµαστε στην φροντίδα των ατόµων µε άνοια, γιατροί και άλλοι επαγγελµατίες
υγείας, φροντιστές, πολιτικοί, απλοί άνθρωποι, πρέπει να δραστηριοποιηθούµε και να κινητοποιήσουµε το Κράτος ώστε
οι ασθενείς µε άνοια και οι φροντιστές τους να :
• έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, θεραπεία και καλής ποιότητας ιατρική και κοινωνική φροντίδα
• λαµβάνουν την απαραίτητη πρακτική υποστήριξη και βοήθεια- θεσµοί, δοµές, υπηρεσίες
• εξακολουθούν να αποτελούν ενεργά µέλη της κοινότητας και να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό και κατανόηση
Υπολογίζουµε στη βοήθεια όλων σας για να επιτύχουµε το σκοπό µας!
Εύχοµαι να παραµείνουµε όλοι ασφαλείς και δυνατοί!
Καλά Χριστούγεννα Ευτυχισµένο το 2022!

Παρασκευή Σακκά
ΧΟΡΗΓΟΙ

Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών
Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου
για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer

ΦΙΛΟΙ
Αλεξοπούλου Αθανασία, Κάκαρη Ασπασία, Βλάση Μιρέλα, Κορρέ Κυριάκη, Ταµπακόπουλος Άγγελος
Γκιόκα Σοφία, Ματκοβίδου Ελεονώρα, Μανέ Γαλάτια, Βασσάλος Χρήστος
Εις µνήµην
Χατζησταυρίδου Ελένη εις µνήµην Αικατερίνης Σινίκογλου
Μικροπούλου Άννα εις µνήµην Ευτυχίας Ιωαννίδου
Νοτιά Ειρήνη εις µνήµην Κώστα Νοτιά
Παπαχρήστου Βενετία εις µνήµην Γεωργίου Νικολόπουλου
Ράδου Αλεξάνδρα εις µνήµην Αναστασίου Ράδου
Ελένη Τζωάννου , Ευστράτιος Τζωάννος , Πέτρος Τζωάννος και Ανώνυµος εις µνήµην Τζωάννου Ασηµίνας
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Πανελλήνια Οµοσπονδία
Νόσου Alzheimer και Συναφών ∆ιαταραχών
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών ∆ιαταραχών συστάθηκε στις 25/06/2007 και αριθµεί σήµερα
σαράντα τέσσερις εταιρείες Alzheimer-µέλη, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο ενεργά ανά την Ελλάδα.
Στόχο έχει τον συντονισµό και τη συνεργασία των εταιρειών–µελών, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης
γύρω από τις ανάγκες του ασθενούς µε άνοια και του περιθάλποντά του.
Σκοποί της Οµοσπονδίας είναι η δηµιουργία δοµών, υπηρεσιών και συνθηκών, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών
µε άνοια και των περιθαλπόντων τους, η υποστήριξη της έρευνας σχετικά µε τη νόσο για την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωσή της,
η συνεχής ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση-κινητοποίηση του κοινού. Προωθεί στοχευµένες δράσεις για την όσο το δυνατόν µικρότερη
περιθωριοποίηση, την µεγαλύτερη συµµετοχή, την περισσότερη ικανοποίηση των ασθενών µε άνοια, την προάσπιση των ανθρωπίνων
και κοινωνικών δικαιωµάτων τους, καθώς και την καταπολέµηση των διακρίσεων που βιώνουν.
Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσµο αναπτύσσει άνοια, καθιστώντας την ασθένεια µία από τις πιο σηµαντικές υγειονοµικές
κρίσεις του 21ου αιώνα. Η νόσος Alzheimer, αλλά και η άνοια γενικότερα, αποτελεί ένα δυσβάστακτο κοινωνικό πρόβληµα υγείας,
από την οποία πάσχουν 197.000 Έλληνες και σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ADI το 2050 ο αριθµός αυτός θα φτάσει στους
354.000. Στην Ελλάδα, 400.000 περιθάλποντες παρέχουν καθηµερινά φροντίδα στους ανθρώπους µε άνοια, µε πιο συχνή µορφή
της τη νόσο Alzheimer, επωµιζόµενοι ένα τεράστιο πρακτικό, οικονοµικό και ψυχικό φορτίο.
Η άνοια πλήττει σοβαρά, πέρα από την υγεία του ασθενούς, το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα
επιβαρύνει σηµαντικά τον οικονοµικό προϋπολογισµό για την Υγεία. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νόσος
Alzheimer απορροφά αυτή τη στιγµή το 25% του συνόλου των δαπανών για την Υγεία. Οι τροµακτικοί αυτοί αριθµοί υπογραµµίζουν
τη µεγάλη ανάγκη να αποτελέσει η άνοια προτεραιότητα στον σχεδιασµό της ∆ηµόσιας Υγείας.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Μάγδα Τσολάκη
Αντιπρόεδροι: Ιωάννα Κορτσιδάκη, ∆έσποινα Μωραΐτου
Γεν. Γραµµατέας: Ευανθία Ψούνου
Ταµίας: Κυριαζοπούλου Ελεονώρα
Μέλη: ∆οξάκης Ανεστάκης
Χρήστος Βουχάρας
Ελένη Αντωνιάδου
Πολυχρόνης Βούλτσος
∆ηµήτριος Ράλλης
Αναστασία Πανταζάκη
Θεοδόσης Παπαλιάγκας
Ζωή Γκαβοπούλου
Γεωργία Παπαντωνίου
Ζαφειρούλα Ιακωβίδου-Κρίτση

Πανελλήνια Οµοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών ∆ιαταραχών
Πέτρου Συνδίκα 13, Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη
Τηλ.:2310 810411, Fax.: 2310 925802
Site: www.alzheimer-federation.gr
E-mail: info@alzheimer-federation.gr

Μαγδαληνή Τσολάκη
Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Θεολόγος
τ. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ, Α’ Νευρολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ
Συντονίστρια ΕΝΝ, ΚΕ∆ΕΚ
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Νόσου Alzheimer
Ιδρύτρια του ∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «Νευροεπιστήµες και Νευροεκφυλιστικά Νοήµατα».
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Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιµερ
Hellenic Initiative Against Alzheimer’s

Η Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιµερ (Hellenic Initiative Against Alzheimer’s) αποτελείται από οµάδα
Ελλήνων ερευνητών του Πανεπιστηµίου Johns Hopkins (ΗΠΑ) και ερευνητών από το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής
και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab) του Ιονίου Πανεπιστηµίου, οι οποίοι επιστρατεύουν την επιστηµονική τους
γνώση και τις ερευνητικές τους ικανότητες για να αντιµετωπίσουν την πανδηµία της νόσου Αλτσχάιµερ και των συναφών
διαταραχών στην Ελλάδα. Η Πρωτοβουλία από την αρχή της λειτουργίας της, έχει πλαισιωθεί από διακεκριµένους
επιστήµονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, µε πληθώρα αντικειµένων: κλινικοί γιατροί, βιολόγοι, ερευνητές,
εκπαιδευτικοί, νοµικοί, µέλητης επιχειρηµατικής κοινότητας και φροντιστές ατόµων µε άνοια. Κεντρικό όραµα όλων,
η αναδιαµόρφωση του τοπίου στην ελληνική πραγµατικότητα. Κύριος στόχος της Πρωτοβουλίας είναι να µεταφερθούν
στην πράξη τα τελευταία επιστηµονικά επιτεύγµατα για την αντιµετώπιση µιας ιατρικής, οικονοµικής και κοινωνικής απειλής,
την οποία αναγνωρίζει ως προτεραιότητα ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας.
Τα µέλη της Πρωτοβουλίας εργάζονται πάνω στους ακόλουθους τοµείς:
• Ανεύρεση πηγών χρηµατοδότησης για µεταφραστική έρευνα σχετικά µε την νόσο Αλτσχαιµερ και τις άλλες άνοιες.
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελλήνων επιστηµόνων στον ερευνητικό τοµέα.
• Πρόταση και προώθηση κινήτρων για έρευνα στο πεδίο της άνοιας.
• Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών σχετικά µε τη θεραπευτική και τον ιατρικό τουρισµό γύρω
από τη νόσο Αλτσχαιµερ.
Τον συντονισµό της Πρωτοβουλίας έχουν αναλάβει οι:
Κωνσταντίνος Λυκέτσος
Επικεφαλής Τµήµατος Ψυχιατρικής και Συµπεριφορικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Johns Hopkins των Η.Π.Α.,
Καθηγητής Elizabeth Plank Althouse στο Πανεπιστήµιο Johns Hopkins, ∆ιευθυντής του Κέντρου Ιατρικής Ακριβείας
και Αριστείας στη Νόσο Αλτσχάιµερ Richman Family και ∆ιευθυντής του Κέντρου Μνήµης και Θεραπείας Αλτσχάιµερ
στο Πανεπιστήµιο Johns Hopkins.
Παναγιώτης Βλάµος
Καθηγητής, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής & Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τµήµατος
Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστήµιου.
Βασιλική Μαχαιράκη
Επίκουρη καθηγήτρια του Τµήµατος Γενετικής Ιατρικής της Ιατρική Σχολής του Πανεπιστηµίου Johns Hopkins των Η.Π.Α.
Ιωάννης Ταρνανάς
Νευροεπιστήµονας, Senior Fellow for Equity in Brain Health στο Global Brain Health Institute
(Trinity College Dublin), ιδρυτής και επιστηµονικός διευθυντής της Altoida.
Η Πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και χαίρει της αρωγής των υπουργείων Υγείας,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Τουρισµού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών υποστηρίζει την Πρωτοβουλία και η πρόεδρος ∆ρ. Παρασκευή Σακκά είναι ενεργό µέλος της.

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να αναζητήσετε
στον επίσηµο ιστότοπoτης πρωτοβουλίας
www.hiaad.org
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Η άνοια στην Ελλάδα σήµερα
2021
Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας
για άτοµα µε άνοια
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Η άνοια στην Ελλάδα σήµερα
2021
Ιατρεία Μνήµης
σε Νοσοκοµεία

2021
94 Συµβουλευτικοί Σταθµοί
για την άνοια στους ∆ήµους της Ελλάδος
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Κέντρο Ηµέρας ALZHEIMER του Ψυχιατρικού Τοµέα
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.)
Ξεκίνησε στις 2 Νοεµβρίου 2021 η λειτουργία του Κέντρου Ηµέρας Alzheimer του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η.),
µε Επιστηµονικά Υπεύθυνη τη ∆ιευθύντρια της Ψυχιατρικής Κλινικής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Παν. Κρήτης, κα Μ.Μπάστα.
Σε στενή συνεργασία της Ψυχιατρικής κλινικής µε τη Νευρολογική Κλινική και τον Παθολογικό-Γηριατρικό τοµέα του νοσοκοµείου,
τη Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου, καθώς και µε τη στήριξη/ συµµετοχή τοπικών παραγόντων, όπως
η Περιφέρεια Κρήτης και η Εταιρία «Αλληλεγγύη Ηρακλείου για τη Νόσο Alzheimer και την Υγιή Γήρανση», τα ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ
Ηρακλείου, το κέντρο φιλοδοξεί να παράσχει ποιοτικές υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και πολυεπίπεδης στήριξης, τόσο ατόµων
µε ήπιες µνηµονικές δυσκολίες (Ήπια Νοητική ∆ιαταραχή-ΗΝ∆), όσο και ασθενών µε νόσο Alzheimer ή/και άλλους τύπους άνοιας,
καθώς και των οικογενειών τους.
Το Κέντρο Ηµέρας χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Κρήτη» 2014-2020 µέσω της Περιφέρειας Κρήτης,
συµπεριλαµβάνεται στον τοµεοποιηµένο σχεδιασµό µονάδων ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας – ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας
και αποτελεί την κατάληξη µιας πολύχρονης πορείας κλινικών, ερευνητικών δράσεων διατοµεακής οµάδας του Πανεπιστηµίου Κρήτης
και του ΠΑ.Γ.Ν.Η., σε συντονισµό µε εξωτερικούς φορείς, όπως η Περιφέρεια Κρήτης και η Εταιρεία Αλληλεγγύη Ηρακλείου.
Ήδη από το 2011, ο Καθηγητής Ψυχιατρικής Α. Βγόντζας, ∆ιευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η., είχε ξεκινήσει ως Επιστηµονικά
Υπεύθυνος και σε σύµπραξη µε τους τοµείς της Κοινωνικής Ιατρικής, της Παθολογίας και της Νευρολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης,
την υλοποίηση του ερευνητικού προγράµµατος «Θαλής-∆ιεπιστηµονικό ∆ίκτυο για τη µελέτη της νόσου Alzheimer».
Στόχος ήταν η µελέτη της σωµατικής και ψυχικής ευεξίας ανδρών και γυναικών άνω των 60 ετών, που ζούσαν στην ύπαιθρο του νοµού
Ηρακλείου και επισκέπτονταν τα κατά τόπους Κέντρα Πρωτοβάθµιας Υγείας. Ειδικότερος στόχος της µελέτης ήταν η διερεύνηση
της συχνότητας εµφάνισης προβληµάτων µνήµης, τα οποία θα µπορούσαν στην συνέχεια να µετεξελιχθούν σε άνοια. Στα πλαίσια
του προγράµµατος αυτού, εξετάσθηκαν πάνω από 3,200 άτοµα- κυρίως από την επαρχία του Νοµού Ηρακλείου, ως προς τις νοητικές τους
λειτουργίες και διαπιστώθηκε ότι ο επιπολασµός µνηµονικών δυσχερειών, που πληρούσαν τα κριτήρια για Ήπια Γνωσιακή ∆ιαταραχή (ΗΝ∆)
από τους εξετασθέντες, ανέρχονταν το 32%, ενώ άνοια εµφάνιζε σχεδόν 11% (Zaganas και συν., 2019), αναδεικνύοντας το µέγεθος
του προβλήµατος των γνωστικών λειτουργιών στην κοινότητα. Με βάση αυτό το εύρηµα, και λαµβάνοντας υπόψη τον πληθυσµό
της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου (304.000) - εκ των οποίων οι 68.000 είναι ηλικίας άνω των 60 ετών (απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011)-,
οι δυνητικά πάσχοντες µε µνηµονικές διαταραχές υπολογίζεται ότι προσεγγίζουν τις 20.000 άτοµα. Η µεγάλη αυτή διατοµεακή συνεργασία
οδήγησε στη διεξαγωγή πολλών ενδιαφέροντων συµπερασµάτων, καθώς και στην παραγωγή πάνω από 15 διεθνών δηµοσιεύσεων
σε αναγνωρισµένα, διεθνή επιστηµονικά περιοδικά.
Σηµαντικό επίσης είναι να σηµειωθεί ότι το 2013 ο ψυχιατρικός τοµέας, µε υπεύθυνο του έργου τον Καθηγητή Νευροψυχολογίας
Πανεπιστηµίου Κρήτης, κο Π.Σίµο, συµµετείχε στο διακρατικό πρόγραµµα Intereg Ελλάδας-Κύπρου «Σκέψη» και προχώρησε στην
ανάπτυξη και εφαρµογή ψυχοθεραπευτικών προγραµµάτων για την αποτελεσµατική ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόµων µε Ήπια Γνωσιακή
∆ιαταραχή. Σήµερα, η ερευνητική προσπάθεια του τοµέα Ψυχιατρικής συνεχίζεται στα πλαίσια της χρηµατοδοτούµενης µελέτης µε τίτλο
«Η Υπνική Άπνοια (OSA) και η κακή ποιότητα ύπνου ως παράγοντες κινδύνου για µείωση των γνωσιακών επιδόσεων σε ασθενείς µε Ήπια
Γνωσιακή ∆ιαταραχή (MCI)»: η Κοορτή Ηλικιωµένων Κρήτης [ΕΙ∆ΕΚ, 2020-2023, κύρια ερευνήτρια, Μ.Μπάστα]. Στη µελέτη αυτή γίνεται
νευροψυχιατρική/ νευροψυχολογική επαναξιολόγηση (follow up) των αρχικών συµµετεχόντων της µελέτης Θαλής µε διάγνωση Ήπιας
Γνωσιακής ∆ιαταραχής, 7 έτη µετά την αρχική εκτίµηση, µε συµπληρωµατική κατ’ οίκον πολύ-υπνογραφία, διερευνώντας παράγοντες
κινδύνου, όπως η άπνοια και η κακή ποιότητα ύπνου, σε συνδυασµό µε συναισθηµατικούς (κατάθλιψη, άγχος), και βιολογικούς παράγοντες
(φλεγµονή, ορµόνες στρες) και συνήθειες ζωής, που δυνητικά µπορεί να οδηγήσουν σε µείωση των γνωστικών επιδόσεων των ατόµων,
δηλαδή σε χαµηλή αντιληπτική και µνηµονική ικανότητα, συγκέντρωση, κ.ά.Λαµβάνοντας υπόψη σύγχρονες διεθνείς και εγχώριες
πρακτικές στο χώρο της γηριατρικής και της άνοιας και µε οδηγό την παραπάνω πολύτιµη ερευνητική και κλινική εµπειρία του ψυχιατρικού
τοµέα Πα.Γ.Ν.Η., το Κέντρο Ηµέρας έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη δηµιουργίας ενός εξωνοσοκοµειακού πλαισίου υποστήριξης
των ατόµων µε νοητικές διαταραχές (υποκειµενικές νοητικές—συµπεριλαµβανοµένων µνηµονικών—αιτιάσεις, ΗΝ∆, άνοιες όλων
των τύπων) και των φροντιστών τους, µε τρόπο ολιστικό και διεπιστηµονικό.
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Συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαµβάνουν:
1. ∆ιάγνωση διαταραχών µνήµης.
2. Εφαρµογή φαρµακευτικών παρεµβάσεων και συνεχής παρακολούθηση των ασθενών.
3. Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, µε την εφαρµογή ατοµικών και οµαδικών ψυχοθεραπευτικών παρεµβάσεων
(σε ασθενείς που µπορούν να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις θεραπευτικής διαδικασίας).
4. Υπηρεσίες αποκατάστασης, που στοχεύουν στην ενίσχυση της σωµατικής και νοητικής λειτουργικότητας των ασθενών, µέσω:
• ειδικών προγραµµάτων εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης
• κινητοποίηση και δηµιουργική απασχόληση, µέσα από οµαδικές δραστηριότητες
• στοχευµένα προγραµµάτα σωµατικής άσκησης εκγύµνασης και ενδυνάµωσης, σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο
• εργοθεραπεία
• προγράµµατα νοητικής ενδυνάµωσης
5. Συµβουλευτική και υποστήριξη στους φροντιστές και µέλη των οικογενειών των ασθενών, µέσω:
• ατοµικής συµβουλευτικής
• οµάδων ψυχοεκπαίδευσης και υποστήριξης φροντιστών
• ενηµέρωση και καθοδήγηση φροντιστών για την διεκπεραίωση υποθέσεων σε υπηρεσίες, επιδόµατα κτλ.
6. Εκπαίδευση επαγγελµατιών υγείας και δράσεις ευαισθητοποίησης ευρύτερου πληθυσµού.

Το κέντρο στελεχώνεται από διεπιστηµονική – διεπαγγελµατική οµάδα, η οποία απαρτίζεται από τον ψυχίατρο Φωτόπουλο Α.,
τη νευρόλογο Χλαπουτάκη Χ., την ψυχολόγο Γαλανοπούλου Β., τη νευροψυχολόγο Σπυριδάκη Ε., τη νοσηλεύτρια Ιεροµοναχάκη Α.,
τη γυµνάστρια Φραγκιαδάκη Ι., την κοινωνική λειτουργό Χναράκη Ε. και τη διοικητική υπάλληλο Κονσολάκη Μ.
Την οµάδα αναµένεται να ενισχύσουν ένας ακόµα νοσηλευτής, καθώς και εργοθεραπευτής.
Το Κέντρο Ηµέρας εποπτεύεται από την Ψυχιατρική κλινική και συνεργάζεται/ διασυνδέεται άµεσα µε τη Νευρολογική
και την Παθολογική κλινική και την κλινική Οικογενειακής Ιατρικής του Πα.Γ.Ν.Η., καθώς και µε τα εξωτερικά τους ιατρεία.
Παράλληλα, στοχεύει στην διασύνδεση, τόσο µε τις δοµές υγείας της Π.Φ.Υ του νοµού (Κέντρα υγείας, ΤΟΜΥ κτλ.), κοινοτικές
δοµές όπως όπως Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Ηµέρας ∆ήµου Φαιστού «Εν Πλω», κοινωνικές υπηρεσίες ∆ήµων,
όπως «Βοήθεια στο σπίτι» κ.α., τις δοµές της δευτεροβάθµιας και ΤΟΨΥ, τους φορείς και τις υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης
(ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ κτλ), εκπαιδευτικά ιδρύµατα, άλλες υπηρεσίες και κοινωνικούς φορείς.Τέλος, το πρόγραµµα του Κέντρου Ηµέρας
Alzheimer έχει σχεδιαστεί να συµµορφώνεται πλήρως στα πρότυπα λειτουργίας των ιατρείων µνήµης και κέντρων ηµέρας, όπως
αυτά έχουν οριστεί από την Ελληνική Πρωτοβουλία ενάντια στο Alzheimer (Hellenic Initiative Against Alzheimer’s-HIAAD), της οποίας
ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος του κέντρου και τα µέλη της οµάδας αποτελούν µέλη. Η HIAAD αποτελεί ένα δίκτυο διακριµένων
ερευνητών και κλινικών στο χώρο των γνωσιακών διαταραχών, τόσο από το εξωτερικό, όσο και από την Ελλάδα, που στοχεύει
στην αντιµετώπιση της άνοιας σε εθνικό επίπεδο, µέσα από ποικιλία δράσεων. Μια από τις πιο σηµαντικές πρωτοβουλίες είναι
η αξιολόγηση ανά τριετία των δοµών, που συµµετέχουν στο δίκτυο, µε βάση συγκεκριµένα ποιοτικά κριτήρια λειτουργίας,
διαδικασία στην οποία προβλέπεται να υποβληθεί και το Κέντρο Ηµέρας στο προσεχές διάστηµα. Τέλος, η συµµετοχή στο δίκτυο
και η συστηµατική καταγραφή των κλινικών δεδοµένων θα αποτελέσουν τη βάση για κλινική/µεταφραστική και βασική έρευνα,
µε τελικό στόχο τη διαρκή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.
Μαρία Μπάστα
Αναπλ. Καθηγήτρια Παν/µιου Κρήτης

Το Κέντρο Ηµέρας Alzheimer του Ψυχιατρικού Τοµέα Πα.Γ.Ν.Η.
στεγάζεται σε ανεξάρτητο ισόγειο χώρο εντός των ορίων του νοσοκοµείου,
σε ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον, τριγυρισµένο από πεύκα.
Λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 8:30-15:30.
Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810 392642
e-mail: alzheimer@pagni.gr

Βιβλιογραφία
Zaganas, I. V., Simos, P., Basta, M., Kapetanaki, S., Panagiotakis, S., Koutentaki, I., Fountoulakis, N., Bertsias,
A., Duijker, G., Tziraki, C., Scarmeas, N., Plaitakis, A., Boumpas, D., Lionis, C., & Vgontzas, A. N. (2019).
The Cretan Aging Cohort: Cohort Description and Burden of Dementia and Mild Cognitive Impairment.
American journal of Alzheimer's disease and other dementias, 34(1), 23–33.
https://doi.org/10.1177/1533317518802414
Απογραφή Πληθυσµού-Kατοικιών 2011—ELSTAT. (2011). Retrieved November 19, 2021,
from https://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous
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ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
για την υποστήριξη ατόµων
πασχόντων από άνοια
στην περιοχή των Ιωαννίνων
Από την 1η Ιουνίου 2021 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Ηµέρας για την υποστήριξη ατόµων πασχόντων
από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων, από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέµβασης.
Η Πράξη αυτή είναι ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ήπειρος 2014-2020», συγχρηµατοδοτούµενη
για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και λειτουργικά εποπτευόµενη
από τη ∆/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Το Κέντρο Ηµέρας Άνοιας Ιωαννίνων αποτελεί µία µονάδα ηµι-ηµερήσιας θεραπευτικής φροντίδας και παροχής
εξειδικευµένων και εξατοµικευµένων υπηρεσιών σε πενθήµερη βάση, σε ασθενείς µε άνοια, σε φροντιστές,
σε επαγγελµατίες υγείας και στην κοινότητα, ώστε να διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο η αυτονοµία
των ατόµων µε άνοια, καθυστερώντας ή και αποφεύγοντας την µεταφορά τους σε κάποιο ίδρυµα. Η περιοχή ευθύνης
του είναι ο Τοµέας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας και αποτελεί µία από τις δοµές, που αναπτύσσονται
στη χώρα µας από το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Άνοια
και τη νόσο Αλτσχάιµερ.
To Κέντρο Ηµέρας στεγάζεται σε χώρο 300τ.µ., στο κέντρο της πόλης, αρχιτεκτονικά προσαρµοσµένο για άτοµα
µε άνοια, µε κατάλληλη διαρρύθµιση και χρώµατα, µε εύκολη στάθµευση και πρόσβαση. Ο χώρος διαµορφώθηκε
σε συνεργασία µε την κα Χρυσικού Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεραπευτικής Αρχιτεκτονικής
στο University College of London.
Στο Κέντρο Ηµέρας απασχολούνται - στελεχώνοντας την Πολυκλαδική Θεραπευτική του Οµάδα (ΠΘΟ) - οκτώ (8)
επαγγελµατίες: επιστηµονικός υπεύθυνος µε ειδικότητα ψυχολόγου, νευρολόγος, ψυχολόγος, κοινωνικός
λειτουργός, ειδικός θεραπευτής - λογοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής, νοσηλευτής, διοικητικός υπάλληλος.
Η ΠΘΟ του Κέντρου έχει τη δυνατότητα να συµπληρωθεί και να υποστηριχθεί από εξωτερικούς συνεργάτες,
όπως ιατρός παθολόγος, ειδικός διατροφολόγος, ειδικοί θεραπευτές. Η ΠΘΟ εκπαιδεύτηκε από τον Καθηγητή
Ψυχιατρικής Κωνσταντίνο Λυκέτσο, κάτοχο της έδρας Elizabeth Plank Althouse στο Πανεπιστήµιο Johns Hopkins
στις ΗΠΑ και ∆ιευθυντή του Κέντρου Εξατοµικευµένης Ιατρικής για τη νόσο του Αλτσχάιµερ, στο Johns Hopkins
και από την Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝ Ιωαννίνων και τον Καθηγητή Ψυχιατρικής κ. Θωµά Υφαντή. Επίσης,
στην εκπαίδευση της ΠΘΟ συµµετείχε η κα Ελένη Μαργιώτη Κλινική Νευροψυχολόγος από την Εταιρεία
Alzheimer Αθηνών, η κα Ελένη Αρετούλη, Νευροψυχολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παν. Ιωαννίνων,
o κ. Χρήστος Μουζακίτης από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών ∆ιαταραχών, καθώς επίσης
και άλλοι συνεργάτες.
Άµεσα ωφελούµενοι είναι άτοµα µε άνοια που βρίσκονται σε αρχικά, µεσαία ή και πιο προχωρηµένα στάδια της
νόσου. Οι ωφελούµενοι, προκειµένου να ενταχθούν στα οµαδικά προγράµµατα, αξιολογούνται από την ΠΘΟ,
αναφορικά µε τις γνωστικές λειτουργίες, τη δυνατότητα επικοινωνίας τους και την ποιότητα της κίνησης.
Η ιατρική και νευρολογική τους κατάσταση και υγεία αξιολογείται από τη Νευρολόγο της ∆οµής κα Ελευθερία
Σιαράβα. Εκτιµώνται επίσης οι ανάγκες τους, µέσα από ένα ολιστικό εργαλείο, το “Johns Hopkins Dementia Care
Needs Assessment”. Αυτό το διάστηµα αξιολογήθηκαν στο Κέντρο Ηµέρας Ιωαννίνων συνολικά 59 άτοµα,
21 άντρες και 38 γυναίκες, µέσης ηλικίας 76,7±9.3, µε ελάχιστη ηλικία 46 και µέγιστη 94 ετών.
∆ιάρκεια γνωστικών συµπτωµάτων κατά µέσο 4,47±3.38 έτη. Από αυτούς 49 είχαν τη διάγνωση άνοιας και δέκα
Ήπιας Γνωστικής ∆ιαταραχής (ΗΓ∆). Μέσος όρος Mini Mental State Examination score 14.24±9.78 (άτοµα
µε άνοια 11,7±8.68 και ΗΓ∆ 26,7±2,75).
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Βασικές υπηρεσίες του Κέντρου Ηµέρας είναι οι µη φαρµακευτικές θεραπείες.
Στο Κέντρο πραγµατοποιούνται αυτή τη στιγµή οι ακόλουθες θεραπείες:
Θεραπείες επικοινωνίας και λόγου από τη λογοθεραπεύτρια κα Μαρία Καράλα,
θεραπείες ενδυνάµωσης νοητικών λειτουργιών και θεραπεία δι’ αναµνήσεων από
την ψυχολόγο κα Μελίνα Ζάκκα, θεραπευτική άσκηση από το φυσικοθεραπευτή
κ. Νικόλαο Μάστορα, νοητική και σωµατική ενδυνάµωση µε τη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών και ειδικών λογισµικών (Long Lasting Memories) από τη νοσηλεύτρια
κα Ελένη Παπανικολάου και η µέθοδος ΘΑΛΛΩ, ολιστική προσέγγιση επικοινωνίας
και δραστηριοτήτων (παιχνίδια, µουσική και τραγούδι, αισθητηριακή ολοκλήρωση,
µέθοδος αποµονωµένης ακρόασης, εικονική πραγµατικότητα) από την κοινωνική
λειτουργό κα Ευαγγελία ∆εσπότη. Ειδικές θεραπείες τέχνης (µουσική, ζωγραφική κ.ά.)
και άλλες θεραπείες στη φύση πραγµατοποιούνται από όλη την ΠΘΟ.
Οι φροντιστές έχουν τη δυνατότητα
να συµµετέχουν σε οµάδα ψυχολογικής
υποστήριξης και στα εκπαιδευτικά
προγράµµατα του Κέντρου.
Το Κέντρο Ηµέρας βρίσκεται σε διασύνδεση
µε την Ψυχιατρική και τη Νευρολογική Κλινική
του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, τις δοµές Τρίτης Ηλικίας
της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης
και τους ιδιώτες ιατρούς.
Από την έναρξη έως σήµερα πραγµατοποιήθηκαν
δράσεις ενηµέρωσης στην Κοινότητα (αξιολόγηση
µνήµης, διανοµή έντυπου υλικού κα), ειδικές
ξεναγήσεις στα Μουσεία, ενηµέρωση µέσω
τηλεοπτικών εκποµπών και δράσεις λειτουργικής
διασύνδεσης του Κέντρου.
Τέλος, µε την Επιστηµονική Καθοδήγηση
της Επιστηµονικά Υπεύθυνης του Κέντρου
κα Μαρίας Κούλα και την επιµέλεια του καθηγητή
Ψυχιατρικής κ. Υφαντή Θωµά, µεταφράστηκε
στα Ελληνικά η Κλίµακα Αξιολόγησης Αναγκών
«Johns Hopkins Dementia Care Needs Assessment».
Μεταφράστηκε στα Ελληνικά επίσης η Κλίµακα
AD8 – Συνέντευξη Ανίχνευσης της Άνοιας.

Κούλα Μαρία – Λαµπρινή
Επιστηµονικά Υπεύθυνη Ψυχολόγος,
Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Ιωαννίνων
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέµβασης
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ΝΕΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ

Έναρξη λειτουργίας Ειδικού Κέντρου Ηµέρας Alzheimer στη Λάρισα
Το Ειδικό Κέντρο Ηµέρας Alzheimer της ΕΠΑΨΥ (Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας) ξεκίνησε τη λειτουργία του
στη Λάρισα το Φεβρουάριο του 2021, στην οδό Βενιζέλου 141, σε έναν άνετο χώρο µε άρτιες υποδοµές. Λειτουργεί ως µονάδα
ηµι-ηµερήσιας παραµονής και θεραπευτικής φροντίδας ασθενών µε άνοια τύπου Αλτσχάιµερ ή και άλλων συναφών διαταραχών,
καθώς και υποστήριξης των οικογενειών τους.
Η διεπιστηµονική οµάδα του Κέντρου περιλαµβάνει νευρολόγο, νευροψυχολόγους, λογοθεραπεύτρια, κοινωνική λειτουργό,
νοσηλεύτρια και γυµναστή.
Η πρόσβαση για όλους είναι δωρεάν.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:
• Νευρολογική και νευροψυχολογική αξιολόγηση
• Νοητική ενδυνάµωση
• Λογοθεραπεία
• Κοινωνική υπηρεσία
• Προγράµµατα γυµναστικής
• ∆ηµιουργική απασχόληση
• Οµάδες πρόληψης
• Ατοµική συµβουλευτική φροντιστών ατόµων µε άνοια
• Οµάδες υποστήριξης και ψυχοεκπαίδευσης φροντιστών
• Εκπαιδευτικά προγράµµατα-σεµινάρια φροντιστών ατόµων µε άνοια
• ∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας
• ∆ιαδικτυακά σεµινάρια - webinar για την άνοια
• ∆υνατότητα διαδικτυακής-on line διενέργειας θεραπευτικών παρεµβάσεων, καθώς και ψυχολογικής υποστήριξης
Μερικές από τις δράσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής από το Ειδικό Κέντρο Ηµέρας Alzheimer-ΕΠΑΨΥ περιλαµβάνουν:
• ∆ιοργάνωση Webinar στις 17 Απριλίου 2021, µε θέµα «Υποστήριξη φροντιστών ατόµων µε άνοια», µε συµµετοχή 100 ατόµων.
• Συµµετοχή και οµιλίες του προσωπικού του Κέντρου Ηµέρας στο 8ο Πανελλήνιο ∆ιεπιστηµονικό Ιατρικό Συνέδριο.
• Συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο (TRT Radio 95,1) του Αναπληρωτή Καθηγητή Νευρολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
κ. ∆αρδιώτη Ευθύµιου και της νευρολόγου του Κέντρου κα. Πανταζή Ευαγγελίας, για θέµατα σχετικά µε την άνοια και τις υπηρεσίες
του Κέντρου Ηµέρας.
• Παρουσίαση του Κέντρου καθώς και των δράσεων του στην καθηµερινή τοπική εφηµερίδα «Ελευθερία».
• Στο πλαίσιο των κοινοτικών δράσεων και µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Alzheimer, το προσωπικό του Κέντρου Ηµέρας
βρίσκονταν στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, από 27/9 έως 1/10, µε στόχο την κινητοποίηση
και ενηµέρωση των πολιτών αναφορικά µε τη νόσο αλλά και τις παροχές του Κέντρου Ηµέρας. Κατά τη διάρκεια της δράσης
διεξάγονταν σύντοµα τεστ µνήµης για όσους το επιθυµούσαν.
Πανταζή Ευαγγελία
Νευρολόγος

Ωράριο λειτουργίας:
∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 9:00-17:00
Τρίτη-Πέµπτη: 8:00-20:00
Τηλ: 2410-257478
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Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Θεσσαλίας 2014-2020
Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εγκαίνια του Κέντρου Ηµέρας
για τη Μνήµη και την Άνοια
στην Καλαµάτα
Εγκαινιάστηκε και επισήµως το Κέντρο Ηµέρας
για τη Μνήµη και την Άνοια της IASIS AMKE,
που λειτουργεί από το Σεπτέµβριο στην Καλαµάτα.
Τον αγιασµό τέλεσε ο µητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος,
ενώ µεταξύ άλλων παρόντες ήταν ο δήµαρχος Καλαµάτας
Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας
Στάθης Αναστασόπουλος, ο αντιδήµαρχος Καλαµάτας
για θέµατα Υγείας Σαράντος Μαρινάκης και η διοικήτρια
του Νοσοκοµείου Καλαµάτας Ελένη Αλειφέρη. Χαιρετισµό
απηύθυνε ηλεκτρονικά η Πρόεδρος
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, ∆ρ. Παρασκευή Σακκά.
Το Κέντρο Ηµέρας για τη Μνήµη και την Άνοια είναι το µοναδικό Κέντρο Ηµέρας για άτοµα
µε άνοια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Βρίσκεται στη συµβολή των οδών Νέδοντος 129
και Καποδιστρίου και παρέχει δωρεάν εξειδικευµένες υπηρεσίες για την υποστήριξη
των ατόµων µε άνοια και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Στο δυναµικό του υπάρχουν
νευρολόγος, ψυχίατρος, ψυχολόγοι, νοσηλευτής, εργοθεραπεύτρια, φυσικοθεραπεύτρια
και κοινωνική λειτουργός, µε στόχο την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη φροντίδα
ατόµων µε άνοια και φροντιστών, τη διασύνδεσή τους µε κοινοτικές δοµές, αλλά και
την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
Για προγραµµατισµό ραντεβού, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στα τηλέφωνα 27210 92272 και 27210 94590, καθώς και στο email: iasisamkekalamata@gmail.com

ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ίδρυση Εταιρείας
Alzheimer Πιερίας
Το Σάββατο 27 Νοεµβρίου 2021, στην αίθουσα Συνεδριάσεων
της Αντιπεριφέρειας Πιερίας, πραγµατοποιήθηκε η πρώτη Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας Alzheimer και Συναφών ∆ιαταραχών
Πιερίας. Στη Γενική Συνέλευση συµµετείχαν 33 Ιδρυτικά
και 5 νέα µέλη για την ανάδειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Βίντεο χαιρετισµό απηύθυνε ηλεκτρονικά η Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συναφών
∆ιαταραχών, κα Μάγδα Τσολάκη.

Ίδρυση Εταιρείας
Alzheimer Άρτας
Το Σάββατο 6 Νοεµβρίου, στην αίθουσα του Εµπορικού
Επιµελητηρίου Άρτας πραγµατοποιήθηκε η πρώτη Γενική
Συνέλευση της νεοσύστατης Εταιρείας Alzheimer Άρτας.
Στο πλαίσιο αυτής έγιναν αρχαιρεσίες και εκλέχτηκε
επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε Πρόεδρο
την ψυχίατρο Κατερίνα Βρατσίστα.
Στη Γενική Συνέλευση συµµετείχε και εξελέγη
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η Πρόεδρος της Εταιρείας
Alzheimer Αθηνών, ∆ρ. Παρασκευή Σακκά,
η οποία γεννήθηκε στην Άρτα.
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«Χάρτες θερµότητας»
για την άνοια και την ήπια
γνωστική διαταραχή στην Ελλάδα

Εκ µέρους της Ελληνικής Πρωτοβουλίας
ενάντια στην Αλτσχάιµερ
(Hellenic Initiative Against Alzheimer’s Disease, HIAAD)

Το Αλτσχάιµερ και οι συναφείς διαταραχές (ΑΚΣ∆) είναι παγκοσµίως µια πανδηµία: Περίπου 10% των ατόµων άνω των 65 ετών και 35%
των ατόµων άνω των 80 ετών πάσχουν από άνοια. Η Ελλάδα θα πληγεί ιδιαίτερα από την πανδηµία των ΑΚΣ∆, επειδή ο πληθυσµός της είναι
ιδιαίτερα γηρασµένος: σύντοµα, σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσµού θα είναι άνω των 60 ετών, µε άνω των 300.000 να είναι ασθενείς.
Οι οικογένειες πλήττονται ιδιαίτερα από τις ΑΚΣ∆: για κάθε ασθενή χρειάζονται 2-3 άτοµα για τη φροντίδα και την περίθαλψή του.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Πρωτοβουλίας ενάντια στην Αλτσχάιµερ, αναπτύχθηκε ο Ελληνικός Χάρτης Άνοιας και Ήπιας
Γνωστικής ∆ιαταραχής ή «χάρτης θερµότητας» (heatmap), έτσι ώστε να γίνει µια εκτίµηση των ατόµων που νοσούν ανά νοµό της Ελλάδος.
Οι υπολογισµοί έγιναν µε βάση τους επιπολασµούς, ανά ηλικιακή οµάδα και φύλο, από τη µελέτη της Ελληνικής ∆ιαχρονικής Έρευνας της Γήρανσης
και της ∆ιατροφής (HELIAD) και την απογραφή του ελληνικού πληθυσµού του 2001 και του 2011.
Πίνακας 1: Επιπολασµός ΗΓ∆ και άνοιας κατά φύλο,
ηλικιακή οµάδα και συνολικά
(κατά φύλο και ηλικία σταθµισµένος - age-sex-standardized prevalence)

* Όσον αφορά στα άτοµα ηλικίας <65 ετών,
δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για την Ελλάδα.
Βάσει µίας ολλανδικής µελέτης, ο επιπολασµός άνοιας σε άτοµα 55-64 ετών
είναι 0,421% (Ott, Breteler et al. 1995).

Εκτίµηση πληθυσµού
που πάσχει από άνοια (2001)

Εκτίµηση πληθυσµού
που πάσχει από άνοια (2011)

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω εικόνες,
υπάρχει µια µεγάλη αύξηση του αριθµού
των ατόµων που νοσούν, από το 2001
στο 2011. Συνολικά, από τις περίπου
113.000 άτοµα που έπασχαν το 2001
από άνοια, ο αριθµός αυτός έγινε περίπου
167.000 το 2011. Αντίστοιχα, για την Ήπια
Γνωστική διαταραχή, από 224.000 το 2001
σε 275.000 το 2011.

Θέµης Έξαρχος
Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο
Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης
Ηλεκτροφυσιολογίας
Τµήµα Πληροφορικής,
Ιόνιο Πανεπιστήµιο
Εκτίµηση πληθυσµού
που πάσχει από ήπια γνωστική διαταραχή (2001)
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Εκτίµηση πληθυσµού
που πάσχει από ήπια γνωστική διαταραχή (2011)
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
για την Άνοια και τη Nόσο Alzheimer 2016 - 2020
Η πρόοδος της εφαρµογής του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Άνοια - Nόσο Alzheimer στη χώρα µας
Η άνοια και γενικότερα οι νοητικές διαταραχές της 3ης ηλικίας είναι ένα τεράστιο ζήτηµα, µε ιατρικές, οικονοµικές αλλά και ανθρωπιστικές
διαστάσεις, που πλήττει εκατοµµύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσµο. Στη χώρα µας 160.000 άτοµα πάσχουν από άνοια και 280.000 άτοµα
από Ήπια Νοητική ∆ιαταραχή (προστάδιο της άνοιας). Συνολικά, ο πληθυσµός των ανθρώπων µε νοητικά προβλήµατα πλησιάζει το µισό
εκατοµµύριο. Αν συνυπολογίσουµε ότι για κάθε ασθενή µε άνοια επηρεάζεται σηµαντικά η ζωή 2-3 φροντιστών - µελών της οικογένειας,
αντιλαµβανόµαστε ότι πρόκειται για µια πάθηση, που αφορά άµεσα σε 1 εκατοµµύριο Έλληνες πολίτες. Το ετήσιο κόστος της άνοιας
στην Ελλάδα εκτιµάται σε 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η Ελλάδα - και οι περισσότερες αναπτυγµένες χώρες - έχουν θεσπίσει Εθνικά
Παρατηρητήρια και Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την άνοια. Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Άνοια και τη Nόσο Alzheimer στην Ελλάδα
παραδόθηκε στο Υπουργείο Υγείας το Νοέµβριο του 2014 και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής τον Μάρτιο
του 2016. Περιλαµβάνει οργανωµένες, χρονικά τοποθετηµένες και κοστολογηµένες προτάσεις για όλους τους τοµείς, που αφορούν στην άνοια,
για τα έτη 2016-2020. Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer, θεσµοθετήθηκε µε το νόµο 4316/2014, ιδρύθηκε
το 2015 και έχει σκοπό να διασφαλίσει την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την άνοια και τη νόσο Alzheimer.
Το αποτύπωµα της πανδηµίας
Επιπλέον, οι ασθενείς µε άνοια συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες οµάδες στο περιβάλλον της πανδηµίας κατά τη διάρκεια των δυο
τελευταίων ετών. Οι ανάγκες περίθαλψης και φροντίδας τους έχουν αυξηθεί δραµατικά στη διάρκεια του εγκλεισµού και απαιτούνται
οργανωµένες και συντονισµένες δράσεις για την υποστήριξή τους, όπως αποδεικνύουν και οι µελέτες που έγιναν στην Ελλάδα κατά την
διάρκεια της πανδηµίας.
Σχέδιο δράσης χωρίς… δράση και πρόοδο
Ωστόσο, η συνολική πρόοδος εφαρµογής του ΕΣ∆ΑΑ µέχρι σήµερα και ειδικότερα κατά την πρόσφατη διετία, από 1/3/2019 ως
30/12/2020 - δηλαδή µια περίοδο που συµπεριλαµβάνει αλλά σαφώς δεν εξαντλείται στην περίοδο της πανδηµίας- κρίνεται ανύπαρκτη
και εκτιµάται από το Εθνικό Παρατηρητήριο για την άνοια µέχρι σήµερα σε ποσοστό έως 10%! Σήµερα, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν
Κέντρα Ηµέρας για άτοµα µε άνοια µόνο σε οκτώ µεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Υπάρχει όµως πλήρη απουσία οικονοµικών βοηθηµάτων,
στεγαστικών δοµών και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών για ανθρώπους µε άνοια προχωρηµένου σταδίου και ευάλωτους ηλικιωµένους
γενικότερα. Η Ελλάδα είναι η µόνη Ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία υπάρχουν ελάχιστες δοµές και υπηρεσίες για την τρίτη ηλικία, όπως Κέντρα
Ηµερήσιας Παραµονής, Γηροκοµεία, Μονάδες Παρηγορητικής Φροντίδας. Οι οργανώσεις ασθενών (Εταιρείες Alzheimer) στην Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας είναι δραστήριοι οργανισµοί, που προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες για τα άτοµα µε
άνοια στην Ελλάδα, αλλά αδυνατούν να υποκαταστήσουν το κράτος. Στέρεη πεποίθησλη µας είναι, ότι το ζήτηµα της άνοιας και της νόσου
Alzheimer στην Ελλάδα δεν αφορά µόνο σε οικονοµικούς πόρους. Είναι, ως επί των πλείστον, πρόβληµα οργάνωσης και διασύνδεσης
Υπουργείων και Υπηρεσιών. Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer έχει υποβάλλει επανειληµµένα αιτήµατα και
προτάσεις στο Υπουργείο Υγείας, που έχουν τύχει περιορισµένης ανταπόκρισης. Έχουµε, επίσης, υποβάλλει την έκθεση υλοποίησης και
προόδου εφαρµογής Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Άνοια- νόσο Alzheimer στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 2019-2020,
όπως προβλέπει ο νόµος, χωρίς µέχρι στιγµής ανταπόκριση.

Η άνοια στην Ελλάδα σήµερα
2015

2016

2018 - 2020

2020

2021

Εθνικό
Παρατηρητήριο
για την Άνοια–
νόσο Alzheimer

Έγκριση
Εθνικού Σχεδίου
∆ράσης για την
Άνοια – νόσο
Alzheimer
από τη Βουλή

Υλοποίηση
του Εθνικού Σχεδίου
∆ράσης
για την Άνοια –
νόσο Alzheimer

8 Κέντρα Ηµερήσιας
Φροντίδας σε µεγάλες
πόλεις της Ελλάδος

8 Οικοτροφεία

5 Ιατρεία Μνήµης
στα Νοσοκοµεία
Σχέδιο νόµου
για την προστασία
των δικαιωµάτων
των ατόµων µε άνοια
και των φροντιστών τους

7 Κέντρα Ηµέρας –
Κινητές Μονάδες
4 Ψυχογηριατρικά
Ιατρεία

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ
2025

Εθνικό
Πλήρης εφαρµογή
του Εθνικού Σχεδίου
∆ράσηςγια την
Άνοια – νόσο
Alzheimer

Πρόσφατα, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε έγκριση σκοπιµότητας για 8 νέα οικοτροφεία και 7 Κέντρα Ηµέρας σε διάφορες περιοχές
τηςΕλλάδας, µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ. Είναι οπωσδήποτε µια πολύ θετική εξέλιξη. Εντούτοις, η οργανωµένη θεώρηση του ζητήµατος
και η αναγνώριση της άνοιας ως προτεραιότητα στη ∆ηµόσια Υγεία δεν έχει επιτευχθεί! 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 για την άνοια
και τη νόσο Alzheimer!

Παρασκευή Σακκά
Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών
Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου
για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

Μελέτη του MIT εξηγεί γιατί οι άνθρωποι
που κάνουν δραστήρια ζωή είναι λιγότερο
επιρρεπείς στη γνωστική έκπτωση της νόσου
Alzheimer και των άλλων µορφών άνοιας

Ερευνητές από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης
(MIT) ανακάλυψαν ένα γονίδιο, που συνδέεται µε την νοητική
ανθεκτικότητα στους ηλικιωµένους.
Πολλοί άνθρωποι εµφανίζουν Αλτσχάιµερ ή άλλες µορφές
άνοιας καθώς γερνούν, ενώ άλλοι παραµένουν οξυδερκείς
µέχρι τα βαθιά γεράµατα, ακόµα κι αν ο εγκέφαλός παρουσιάζει
σηµάδια εκφύλισης. Σε αυτούς τους γνωστικά ανθεκτικούς
ανθρώπους, οι ερευνητές του MIT διαπίστωσαν ότι το επίπεδο
εκπαίδευσης, το είδος της εργασίας, ο αριθµός των ξένων
γλωσσών που µιλούν και ο χρόνος που αφιερώνεται σε
δραστηριότητες πνευµατικής ενεργοποίησης, αποτελούν
παράγοντες, που βοηθούν στην πρόληψη της άνοιας.
Τα περιβαλλοντικά ερεθίσµατα και η δραστήρια ζωή φαίνεται
ότι ενεργοποιούν την πρωτεΐνη MEF2, η οποία ελέγχει ένα
γενετικό πρόγραµµα στον εγκέφαλο, που ενεργοποιεί
τη µάθηση και τη µνήµη και εµποδίζει τη γνωστική έκπτωση,
που προκαλείται από την άνοια.
Οι ερευνητές παρατήρησαν αυτή τη σχέση µεταξύ της MEF2
και της γνωστικής ανθεκτικότητας, τόσο σε ανθρώπους όσο
και σε ποντίκια. Τα ευρήµατα υποδηλώνουν, ότι η ενίσχυση
της δραστηριότητας της MEF2 µπορεί να προστατεύσει
από την άνοια.

16

«Γίνεται όλο και πιο κατανοητό ότι υπάρχουν παράγοντες
ανθεκτικότητας που µπορούν να προστατεύσουν τη λειτουργία
του εγκεφάλου», λέει ο Li-Huei Tsai, διευθυντής του Picower
Institute for Learning and Memory του MIT.
«Η πλήρης κατανόηση αυτού του µηχανισµού ανθεκτικότητας
και περαιτέρω έρευνα για την ανακάλυψη και άλλων παραγόντων,
σχετιζόµενων µε την αντίσταση στην νευροεκφύλιση,
θα µπορούσαν να βοηθήσουν, τόσο στην πρόληψη
της έκπτωσης των νοητικών λειτουργιών των ηλικιωµένων,
όσο και στον σχεδιασµό θεραπευτικών παρεµβάσεων
και νέων αποτελεσµατικών φαρµάκων για την άνοια».
MEF2 is a key regulator of cognitive potential and confers
resilience to neurodegeneration, Scarlett J Barker et al.,
Sci Transl Med, 03/11/2021

Αλέξανδρος Γεωργούλης
Ψυχίατρος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

Αντιφλεγµονώδης δίαιτα: Οι τροφές που καταναλώνετε
µπορούν να διατηρήσουν τη γνωστική σας υγεία
και να µειώσουν τον κίνδυνο εµφάνισης άνοιας.
Ο κίνδυνος εµφάνισης άνοιας είναι τρεις φορές µεγαλύτερος
στα άτοµα των οποίων η δίαιτα είναι χαµηλή σε τροφές όπως
π.χ. φρούτα, λαχανικά, όσπρια και τσάι.
Καθώς οι άνθρωποι γερνούν, η φλεγµονή στο ανοσοποιητικό
τους σύστηµα αυξάνεται, καταστρέφοντας τα κύτταρά τους.
Μια νέα µελέτη δείχνει ότι οι άνθρωποι που ακολουθούσαν
αντιφλεγµονώδη δίαιτα, πλούσια σε τροφές όπως φρούτα,
λαχανικά, όσπρια και τσάι ή καφέ, είχαν µικρότερο κίνδυνο
να αναπτύξουν άνοια αργότερα στη ζωή τους. Η έρευνα,
που έχει τίτλο «Diet Inflammatory Index and Dementia Incidence:
A Population-Based Study», δηµοσιεύθηκε στις 10 Νοεµβρίου
2021 στο διαδικτυακό τεύχος του ιατρικού περιοδικού
Neurology και περίληψή της έχει δηµοσιευθεί σε δελτίο τύπου
της Αµερικανικής Ακαδηµίας Νευρολογίας.
Σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε ένας από τους συγγραφείς της
µελέτης, κ. Νίκος Σκαρµέας, καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ,
«Η διατροφή είναι ένας τροποποιήσιµος παράγοντας του τρόπου
ζωής, που µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην καταπολέµηση
της φλεγµονής, µια από τις βιολογικές οδούς, που συµβάλλει
στον κίνδυνο εµφάνισης άνοιας και γνωστικής εξασθένησης
αργότερα στη ζωή».
Η παραπάνω έρευνα είναι µέρος της µελέτης Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet (HELIAD), η οποία στοχεύει στην εκτίµηση
επιδηµιολογικών δεδοµένων για την Άνοια, την Ήπια Νοητική Έκπτωση και άλλες νευροψυχιατρικές διαταραχές σχετιζόµενες µε την τρίτη
ηλικία. Η HELIAD πραγµατοποιείται µε κεντρικό συντονιστή την Α’ Νευρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών και τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, του Αριστοτέλειου, του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου
και της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.
Στη µελέτη συµµετείχαν 1.059 άτοµα χωρίς άνοια, µε µέση ηλικία τα 73 έτη. Κάθε άτοµο απάντησε σε ένα ερωτηµατολόγιο σχετικά
µε τις διατροφικές του συνήθειες και βάσει αυτού υπολογίστηκε ο βαθµός φλεγµονής της δίαιτας. Χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο Dietary
Inflammatory Index, το οποίο αξιολογεί το φλεγµονώδες δυναµικό στη δίαιτα ενός ατόµου και περιλαµβάνει 45 παραµέτρους τροφίµων
πχ µακροθρεπτικά και µικροθρεπτικά συστατικά, µπαχαρικά και βιοδραστικές ενώσεις. Όσο µεγαλύτερη η βαθµολογία του Dietary
Inflammatory Index, τόσο µεγαλύτερο και το φλεγµονώδες δυναµικό της δίαιτας.
Οι ερευνητές χώρισαν τους συµµετέχοντες σε τρεις οµάδες: α) την οµάδα µε την λιγότερο φλεγµονώδη διατροφή (άτοµα τα οποία έτρωγαν
κατά µέσο όρο την εβδοµάδα 20 µερίδες φρούτων, 19 λαχανικών, 4 οσπρίων και 11 καφέ ή τσάι), β) την οµάδα µε την πλέον φλεγµονώδη
διατροφή (άτοµα τα οποία κατά µέσο όρο την εβδοµάδα κατανάλωναν 9 µερίδες φρούτων, 10 λαχανικών, 2 οσπρίων και 9 καφέ ή τσάι)
και γ) µία ενδιάµεση οµάδα.
Στο πλαίσιο της µελέτης, κάθε άτοµο παρακολουθήθηκε για τρία χρόνια. Στο διάστηµα αυτό, 62 άτοµα εµφάνισαν άνοια. Λαµβάνοντας
υπόψιν δηµογραφικούς παράγοντες (ηλικία, φύλο και εκπαίδευση), οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε αύξηση κατά µία µονάδα του Dietary
Inflammatory Index, του φλεγµονώδους δυναµικού της δίαιτας, συσχετίστηκε µε 21% αύξηση στον κίνδυνο άνοιας. Μάλιστα, συγκριτικά
µε εκείνους που είχαν τη λιγότερο φλεγµονώδη διατροφή, τα άτοµα µε την πιο φλεγµονώδη διατροφή, είχαν περίπου 3 φορές περισσότερες
πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια.
Σύµφωνα µε τους ερευνητές, τα αποτελέσµατα της µελέτης θα µπορούσαν να βοηθήσουν στη χορήγηση ακριβέστερων διατροφικών
συστάσεων και άλλων στρατηγικών για τη διατήρηση της γνωστικής υγείας των ατόµων.
Σηµειώνεται, ότι η µελέτη δεν ήταν κλινική δοκιµή, αλλά µια µελέτη παρατήρησης, η οποία δείχνει µία συσχέτιση ανάµεσα στην υιοθέτηση
µιας αντιφλεγµονώδους διατροφής και της εµφάνισης άνοιας. Ένας περιορισµός της µελέτης είναι ο σύντοµος χρόνος παρακολούθησης
των συµµετεχόντων (3 χρόνια). Απαιτούνται µεγαλύτερες µελέτες για την επιβεβαίωση και την αναπαραγωγή αυτών των ευρηµάτων.

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

Πηγή: Diet Inflammatory Index and Dementia Incidence: A Population-Based Study” 10 November 2021, Neurology
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νόµοι που αφορούν εργαζόµενους
που φροντίζουν άτοµα µε άνοια
ΦΕΚ 4674/11-3-20
Ο νόµος αυτός αφορά τους µονίµους δηµοσίους υπαλλήλους, καθώς και τους υπαλλήλους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ) και τους υπαλλήλους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ), που εργάζονται
στον δηµόσιο τοµέα. Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν οριστεί δικαστικοί συµπαραστάτες.
Για τους υπαλλήλους προβλέπονται τα εξής :
1) Ειδική άδεια µε αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες τον χρόνο σε περίπτωση που οι συµπαραστατούµενοι
τους πάσχουν από ανοϊκή συνδροµή. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από
ένα πάσχοντα πρόσωπα, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου, η άδεια αυτή µπορεί να προσαυξηθεί έως τριάντα
δύο (32) εργάσιµες ηµέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων.
Απαραίτητες προϋποθέσεις :
• Ο υπάλληλος να έχει οριστεί δικαστικός συµπαραστάτης και να του έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιµέλεια
του πάσχοντα προσώπου.
• Η καθηµερινή φροντίδα του ατόµου µε άνοια να µην παρέχεται από αρµόδια ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής
πρόνοιας αλλά και
• Στην περίπτωση που η φροντίδα παρέχεται από ιδρύµατα ή φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι
δικαιούνται κατά περίπτωση τις µισές από τις προαναφερόµενες ηµέρες αδειών.
2) Μειωµένο ωράριο κατά µία (1) ώρα την ηµέρα για τους υπαλλήλους που έχουν µε δικαστική απόφαση την επιµέλεια
ατόµου µε ειδικές ανάγκες. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η καθηµερινή φροντίδα των προσώπων αυτών να µην
παρέχεται από αρµόδια ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας.
ΦΕΚ 4808/19-6-21
Με τον ν. 4808/2021 η Ελληνική Νοµοθεσία προσαρµόζεται στην οδηγία της ΕΕ 2019/1158 σχετικά µε την ισορροπία
µεταξύ επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Ο νόµος αυτός αφορά εργαζόµενους
στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα που κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό µε το άτοµο που φροντίζουν.
Πρώτη φορά σε νόµο αναγνωρίζεται νοµοθετικά η έννοια του φροντιστή και ως «φροντιστής» µε βάση τον νόµο
ορίζεται:
Εργαζόµενος που παρέχει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο, που κατοικεί στο ίδιο
νοικοκυριό µε τον εργαζόµενο και που έχει ανάγκη σηµαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό
ιατρικό λόγο.
Σύµφωνα µε τον νόµο αυτόν προβλέπονται:
- Άδεια φροντιστή: Κάθε εργαζόµενος. που έχει συµπληρώσει έξι (6) µήνες εργασίας, συνεχόµενης ή µε διαδοχικές
συµβάσεις, δικαιούται άδεια φροντιστή, για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως (5) εργάσιµες ηµέρες ανά έτος,
εφόσον υπάρχει ανάγκη σηµαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο. Αυτή αποδεικνύεται µε ιατρική
γνωµάτευση (άρθρο 29).
- Απουσία λόγω ανωτέρας βίας: Αφορά άδεια έως δύο (2) φορές ετησίως και έως µία (1) εργάσιµη ηµέρα κάθε
φορά, µε αποδοχές, για λόγους που συνδέονται µε επείγοντα οικογενειακά ζητήµατα σε περίπτωση ασθενείας ή
ατυχήµατος και καθιστά απαραίτητη την παρουσία του εργαζοµένου. Αποδεικνύεται µε ιατρική γνωµάτευση νοσοκοµείου
ή θεράποντος ιατρού (άρθρο 30).
- Άδεια λόγω ασθενείας παιδιού ή άλλου εξαρτώµενου µέλους: Οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα να λάβουν άδεια,
άνευ αποδοχών, έως (6) εργάσιµες ηµέρες ανά έτος, σε περίπτωση εξαρτώµενων παιδιών ή άλλων µελών της
οικογένειας. Η άδεια αυτή δύναται να χορηγηθεί εφάπαξ ή τµηµατικά και να αυξηθεί σε έως και δεκατέσσερις (14)
εργάσιµες ηµέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει περισσότερα από δύο παιδιά ή άλλα µέλη της οικογενείας (άρθρο
42).
- Ευέλικτες ρυθµίσεις εργασίας: Κάθε εργαζόµενος φροντιστής δικαιούται να ζητά ευέλικτες ρυθµίσεις εργασίας για
λόγους φροντίδας, όπως ιδίως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή µερική απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση
η συµπλήρωση έξι (6) µηνών εργασίας στον ίδιο εργοδότη (άρθρο 31).

18

Ειρήνη Βαµβακάρη
Κοινωνική Λειτουργός, MSc
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

