


•Κέντρα Ηµέρας

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία
των ∆ήµων, η Εταιρεία λειτουργεί πέντε 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
Ίλιον: Φιλιατών 71,
ώρες 9:00-17:00, λειτουργεί σε συνεργασία 
µε τον ∆ήµο Ιλίου & την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου
τηλ. 213 2141313,  m: kentroilion@gmail.com

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

• Υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι για άτοµα µε άνοια»
Απευθύνεται σε άτοµα µε άνοια και τους φροντιστές τους 
που δεν µπορούν να µετακινηθούν από τα σπίτια τους. 
  • 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 Εταιρεία 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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Εις µνήµην
Φωτοπούλου Ελένη, Φωτόπουλος Αθανάσιος εις µνήµην Φωτόπουλου Ανδρέα
Ιωάννης Ζαρκιάς εις µνήµην Ξενοφώντα Ζαρκιά
Αλεξάνδρου Κρίστια εις µνήµην  Αλέξανδρου Λοϊζου
Παπαιωάννου Αικατερίνη, Πάγκαλος Βασίλης, Ελένη Βασιλοπούλου, Ελισάβετ Νούση, ∆ήµητρα Λίτινα, Θεόδωρος Μελαχροινίδης, Γιάννης Μελαχροινίδης, 
Γιώργος Μελαχροινίδης, Γκότση Σοφία, Κουµούτσης Αλέξανδρος εις µνήµην Αικατερίνης Μελαχροινίδου
Ανώνυµος εις µνήµην Μαρίνας Ψωµά
Καρατζή Ευαγγελία εις µνήµην Ιουλίας Λαιµού
Γαβαλά Σταυρούλα, Θεµιστοκλής Πάρης, Κλεονάκος Γεώργιος, Χιώτης Μπάµπης εις µνήµην Αραβανόπουλου Βασιλείου
Σύλλογος Πλειάς εις µνήµην Σωτηρίου Παράσχου
Ανώνυµος εις µνήµην Αθηνάς Σούλη
Παπαδηµητρίου Φίλιππος, Καµβύση Ουρανία, Κακλόπουλος Παναγιώτης, Κάργας Λευτέρης, Annette Hausman, Κανάρη Ευτυχία εις µνήµην Σοφίας Μπογδάνου
Οικ. Γεωργίου Μητρέλου - ∆ήµητρας Φωτεινόπουλου,  Χαράλαµπος Μιχόπουλος, Οικ. Μιχάκη Χατζηµιχάλη, Βασίλης-Αλεξάνδρα Γκουρογιάννη, 
∆ηµήτριος ∆ηµόπουλος, Βασίλειος ∆αβίλας, Γιάννης και Βούλα Κροκίδη, Γιάννης ∆αββέτας, Νικόλαος Μιχαλόπουλος, Νικόλαος Μπισσιάς, 
Μαρία Μπισσιά, ∆ούµουρας Χαράλαµπος, Τάκης και Βαρβάρα Ζάρα, Π.Κ. Ζάρα  εις µνήµην ∆ηµητρίου Ζάρα
Α2 Τµήµα 13ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αθηνών εις µνήµην Ευσταθίου Κοκκορόγιαννη
Αλιµπέρτη Ασηµίνα εις µνήµην Ευστάθιου Κόκκορη
Αφοί Κολυβά εις µνήµην Μαρίας Παππού
Κοµνηνός Γιώργος εις µνήµην Κατρίνη Χρήστου

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Φέτος συµπληρώνουµε 20 χρόνια από την ίδρυση της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Επί 20 χρόνια, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και οι επαγγελµατίες υγείας της Εταιρείας µας αγωνιζόµαστε ώστε να 
εξασφαλίσουµε καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους όσοι δοκιµάζονται στην περιπέτεια της άνοιας 
και της νόσου Alzheimer, τους πάσχοντες και τα µέλη των οικογενειών τους. 

Με την ευκαιρία των εκδηλώσεων για τον Παγκόσµιο Μήνα Alzheimer, τον προσεχή  Σεπτέµβριο 2022, απευθύνοµαι σε 
όλους - τα άτοµα που πάσχουν από άνοια, τους φροντιστές και τα µέλη των οικογενειών τους - και τους καλώ, για ακόµη µια 
φορά, να συστρατευτούµε στον αγώνα για την επίτευξη των στόχων µας!

Σήµερα, η Εταιρεία έχει ιδρύσει και λειτουργεί πέντε Κέντρα Ηµέρας στην Αττική, 94 Συµβουλευτικούς Σταθµούς για την Άνοια, 
σε συνεργασία µε τους ∆ήµους του Ε∆∆ΥΠΠΥ σε όλη την Ελλάδα, Γραµµή Βοήθειας για την Άνοια, Υπηρεσία Φροντίδας 
στο Σπίτι. Παράλληλα, κάθε χρόνο πραγµατοποιεί πληθώρα εκδηλώσεων, όπως εκστρατείες ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού  µε στόχο την πρόληψη της άνοιας, εκπαιδευτικά σεµινάρια γιατρών και επαγγελµατιών 
υγείας, σχολεία φροντιστών. Οι πρωτοβουλίες αυτές διοργανώνονται σε συνεργασία µε κρατικούς φορείς, επαγγελµατικές 
ενώσεις, πολιτιστικούς οργανισµούς σε µικρές και µεγάλες πόλεις. 

Επιπλέον, ο ρόλος της Εταιρείας στον σχεδιασµό και την εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Άνοια 
ήταν αποφασιστικός, πάντα µε στόχο την προάσπιση των δικαιωµάτων των ατόµων µε άνοια και των φροντιστών τους, 
καθώς και τη δηµιουργία κοινοτήτων φιλικών προς την άνοια. Οι αριθµοί και τα στατιστικά στοιχεία της Εταιρείας Alzheimer 
Αθηνών αποκαλύπτουν ανθρώπους σε ανάγκη για βοήθεια και υπηρεσίες: Περισσότερα από 110.000 άτοµα µε άνοια 
και οι φροντιστές τους έλαβαν υπηρεσίες, 11.000 οικογένειες συµµετείχαν στο πρόγραµµα της κατ’ οίκον φροντίδας, 
ενώ 55.000 εξετάστηκαν στα Ιατρεία Μνήµης της Εταιρείας τις προηγούµενες δύο δεκαετίες. 

Στις µέρες µας, κάθε τρία δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος στον κόσµο διαγιγνώσκεται µε άνοια. Ο αριθµός των ατόµων 
µε άνοια  αναµένεται να  τετραπλασιαστεί ως το 2050! Η άνοια εκφυλλίζει τον εγκέφαλο και µαζί µε αυτόν την ποιότητα 
της ζωής εκατοµµυρίων ανθρώπων παγκοσµίως. Οι έρευνες, οι επενδύσεις και η συνεργασία στον συγκεκριµένο τοµέα 
σήµερα είναι ζωτικής σηµασίας, τόσο για την επιστηµονική έρευνα και τον έλεγχο του κοινωνικού κόστους της άνοιας, όσο 
και για την προσφορά ελπίδας, αξιοπρέπειας και ποιότητας ζωής στα εκατοµµύρια των πασχόντων και στις οικογένειές τους.

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα σχετικά µε την αντιµετώπιση της άνοιας και της νόσου Alzheimer: 
Νέα Κέντρα Ηµέρας για άτοµα µε άνοια  και νέα Ιατρεία Μνήµης έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν στις µεγάλες πόλεις της Ελλάδος. 
Σύµφωνα δε µε πρόσφατες εξαγγελίες, αρκετές νέες δοµές και υπηρεσίες, κυρίως κινητές µονάδες και οικοτροφεία για άτοµα 
µε άνοια, προγραµµατίζονται να υλοποιηθούν άµεσα, αντλώντας πόρους από το Ταµείο Ανάκαµψης. Υπάρχουν, όµως, 
και τοµείς που έχουν µείνει πίσω. Το σχέδιο νόµου  για τα δικαιώµατα των ασθενών και των φροντιστών είναι έτοιµο εδώ 
και δύο χρόνια - ωστόσο δεν προωθείται για ψήφιση στη Βουλή. Την ίδια ώρα, αρκετοί από τους άξονες του Εθνικού Σχεδίου 
∆ράσης για την Άνοια δεν εφαρµόζονται. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας καλώ να συµµετάσχετε µαζικά στις εκδηλώσεις  για τον Παγκόσµιο Μήνα Alzheimer 
που θα διοργανωθούν σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, ως µια δήλωση πίεσης σε πολιτικούς και τους αρµόδιους φορείς 
της περιοχής σας. Στόχος, να διεκδικήσουµε, όλοι µαζί, µια καλύτερη ποιότητα ζωής µε δοµές και υπηρεσίες για τα άτοµα 
µε άνοια και τους φροντιστές τους χωροταξικά κατανεµηµένες σε όλη τη χώρα µας.

2002-2022. 20 χρόνια Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.
20 χρόνια δίπλα στα άτοµα µε άνοια και τις οικογένειές τους. 
Φροντίζουµε. Ελπίζουµε. Συνεχίζουµε. Μαζί.

MHNYMA THΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

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



Προσδιορισµός βιοδεικτών  
για τη νόσο Alzheimer στο αίµα. 
Νεότερα δεδοµένα και κλινική εφαρµογή.

Βασίλειος Λύρας MD, MSc
Νευρολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Οι βιοδείκτες αποτελούν µετρήσιµα χαρακτηριστικά, τα οποία αντανακλούν και εκφράζουν φυσιολογικές, φαρµακολογικές και παθολογικές 
διαδικασίες. Μπορούµε, δηλαδή, να τους φανταστούµε ως δείκτες, η παρουσία των οποίων  υποδηλώνει την ύπαρξη µιας παθολογίας, 
ενώ η πιθανή µεταβολή τους στο χρόνο θα υποδεικνύει  την εξέλιξή της. Επιπλέον, η αλλαγή στη συγκέντρωσή τους, στο πλαίσιο µιας κλινικής 
φαρµακολογικής µελέτης, µπορεί να µας παρέχει στοιχεία, ως προς την πιθανή ανταπόκριση - θετική ή αρνητική - της  εξεταζόµενης θεραπείας.
Για να είναι πραγµατικά χρήσιµος, ο βιοδείκτης πρέπει να είναι καλά επικυρωµένος (well-authenticated). Αυτή η διαδικασία διαρκώς 
επαναπροσδιορίζεται µέσα από ολοένα περισσότερες και µεγαλύτερες κλινικές µελέτες που τον συµπεριλαµβάνουν, µε στόχο 
να του προσδώσουν ένα  υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας.

Η χρήση των βιοδεικτών είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη στην κλινική ογκολογία, η οποία και επέτρεψε τον προσδιορισµό εξατοµικευµένων 
θεραπειών. Σταδιακά, άρχισε να εφαρµόζεται και σε άλλα νοσήµατα, όπως  στη Νόσο Alzheimer. Πολύ πρόσφατα, ο Αµερικανικός 
Οργανισµός Φαρµάκου (FDA) ενέκρινε τη µέθοδο προσδιορισµού ενός βιοδείκτη (του β- αµυλοειδούς στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό), 
ως επίσηµη εξέταση για τη διάγνωση της Νόσου Alzheimer.
Παρότι αξιόπιστοι στην έγκυρη διάγνωση της νόσου Alzheimer, τόσο οι βιοχηµικοί βιοδείκτες (που ανιχνεύονται στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό), 
όσο και οι απεικονιστικοί (µέσω πολυδάπανων ειδικών απεικονιστικών εξετάσεων εγκεφάλου) παρουσιάζουν κάποια σοβαρά µειονεκτήµατα: 
∆εν επιτρέπουν την εφαρµογή τους σε ευρεία κλίµακα και σε µεγάλους πληθυσµούς. Προκύπτει, εποµένως, η ανάγκη ν’ αναπτυχθεί η έρευνα 
στην ανίχνευση βιοδεικτών στο αίµα, που θα επιτρέπουν τη διάγνωση µε µια εξαιρετικά απλή και οικονοµική διαδικασία - εύκολα εφαρµόσιµη 
σε µεγάλη κλίµακα.

Σήµερα, έχουµε στη διάθεσή µας βιοδείκτες, που ανιχνεύονται στο πλάσµα αίµατος µε απλή αιµατολογική εξέταση και εµφανίζονται πολλά 
υποσχόµενοι αναφορικά µε την εγκυρότητά τους ως εργαλεία για την διάγνωση της Νόσου Alzheimer. Συγκεκριµένα, είναι ο προσδιορισµός 
της φωσφορυλιωµένης πρωτείνης tau (p-tau) υποτύποι 181, 231 και 237 στο πλάσµα αίµατος. 

Στα προτερήµατά τους συµπεριλαµβάνονται:
α) Η αύξηση των επιπέδων στο αίµα αντικατοπτρίζει την συσσώρευση 
αµυλοειδούς στον εγκέφαλο ασθενών µε Νόσο Alzheimer
και σχετίζεται µε την κλινική εξέλιξη της νόσου. Αυτή η εξέλιξη 
δεν παρατηρείται σε ασθενείς µε διαφορετική παθοφυσιολογία 
(στοιχείο κρίσιµο για την διαφορική διάγνωση της νόσου Alzheimer 
από άλλες εκφυλιστικές παθήσεις του εγκεφάλου). 
β) Η παρουσία της p-tau στο αίµα σχετίζεται άµεσα µε τους λοιπούς 
βιοδείκτες (ΕΝΥ και απεικονιστικούς), αλλά και µε την επιβεβαιωµένη 
παθολογία της νόσου Alzheimer σε νεκροτοµές, επιβεβαιώνοντας 
την αξιοπιστία τους στη δυνατότητα έγκυρης διάγνωσης. 
γ) Η εφαρµογή µπορεί να είναι πολυδιάστατη. Αρχικά, σε επίπεδο 
πρωτοβάθµιας φροντίδας ως εργαλείο ανίχνευσης (screening) 
για τη παρουσία παθολογίας, στη συνέχεια σε εξειδικευµένα κέντρα 
για διαφορική διάγνωση µε άλλες αιτίες νοητικής έκπτωσης 
και φυσικά σε µεγάλες επιδηµιολογικές και κλινικές µελέτες 
για τη µελέτη προληπτικών µηχανισµών και νέων καινοτόµων θεραπειών.
Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι χρειάζονται περαιτέρω έρευνες 
για την βελτίωση αξιοπιστίας της µεθόδου, την εξειδίκευση και στάθµισή της 
(validation), την ενσωµάτωση κριτηρίων σωστής µεθοδολογίας, ανάλυσης 
και χρήσης της εξέτασης. 
Για τους παραπάνω λόγους, δεν µπορεί ακόµα να αποτελέσει από µόνη της 
έγκυρο διαγνωστικό εργαλείο, παρά µόνο σε πειραµατικό στάδιο, ως 
επιπλέον στοιχείο στη διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
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Η νόσος Alzheimer αποτελεί την πιο συχνή µορφή άνοιας. 
Τα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί αύξηση του αριθµού 
των ηλικιωµένων ατόµων, που διαγιγνώσκονται µε τη συγκεκριµένη 
µορφή άνοιας, ενώ, εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιµου ζωής, 
αναµένεται πως το ποσοστό θα ενισχυθεί µέσα στα επόµενα χρόνια.
Για την διάγνωσή της αξιοποιούνται νευροαπεικονιστικές µέθοδοι, 
όπως είναι η µαγνητική τοµογραφία, αλλά και η ανάλυση 
βιοδεικτών στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (CSF). 
Παράλληλα, διενεργούνται εκτενείς νευροψυχολογικές αξιολογήσεις, 
µε τη χρήση σταθµισµένων τεστ, οι οποίες εξετάζουν πιθανά 
γνωστικά ελλείµµατα. Η νευροψυχολογική αξιολόγηση - όπως 
τη γνωρίζουµε µέχρι σήµερα - παρουσιάζει συγκεκριµένους 
περιορισµούς. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν είναι σε θέση να αποφανθεί 
για τις γενικότερες γνωστικές ικανότητες των ατόµων, να διακρίνει 
τις ενδοατοµικές διαφορές, που µπορεί να ενυπάρχουν 
και σε καµία περίπτωση δεν δύναται να προβλέψει τη µελλοντική 
γνωστική επίδοση. 

∆εδοµένου δε, ότι  δεν συνυπολογίζονται οι διακυµάνσεις, 
που εµφανίζονται ανάµεσα στις διαδοχικές µετρήσεις, η εξέλιξη 
του ασθενούς ακολουθεί την εικόνα περισσότερο διακριτών σταδίων, 
παρά τη µορφή ενός συνεχούς.  Είναι πιθανό η βαθµολογία 
του ατόµου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης να επηρεάζεται 
από το άγχος, την προσοχή, τα κίνητρά του και το περιβάλλον 
όπου διεξάγεται η εξέταση. Από τη στιγµή που αυτοί οι παράγοντες, 
όµως, δεν λαµβάνονται υπόψη, ίσως να περιορίζεται 
και η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων µιας τέτοιας αξιολόγησης.
Τα τελευταία χρόνια µια νέα µέθοδος έκανε την εµφάνισή της 
στο χώρο της διάγνωσης της νόσου Alzheimer. 
Οι ψηφιακοί βιοδείκτες, µια καινοτοµία της εποχής, είναι ευαίσθητοι 
στην ανίχνευση αλλαγών, που µπορεί να διαδραµατίζονται ακόµα 
και σε πρόδροµα στάδια της άνοιας αυτής, δηλαδή κατά την Ήπια 
Γνωστική ∆ιαταραχή (Mild Cognitive Impairement). 
Ο ρυθµός οµιλίας, ο τόνος της φωνής, το βάδισµα και ο τρόµος 
αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτών των βιοδεικτών, 
τα οποία αναλύονται από αλγόριθµους σταθµισµένους µε βάση 
τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού αναφοράς. 
Σε άτοµα µε Ήπια Γνωστική ∆ιαταραχή παρατηρούνται αλλαγές 
στον ρυθµό βάδισης,  όπως είναι η µειωµένη ταχύτητα και 
ο µεγαλύτερος χρόνος βηµατισµού.
Η συλλογή των δεδοµένων καθίσταται εφικτή χάρη σε έξυπνες 
συσκευές - όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα τάµπλετ και 
τα ηλεκτρονικά ρολόγια (smart watches). 
Η διαδικασία είναι η εξής: Το άτοµο καλείται να εκτελέσει 
δραστηριότητες της καθηµερινότητάς του (IADL), όπως 
το µαγείρεµα, ενώ ταυτόχρονα θα φορά το ειδικό ρολόι. 
Την ίδια ώρα, ο φροντιστής του καταγράφει στις υπόλοιπες 
συσκευές τα δεδοµένα, που του ζητούνται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
καθίσταται εφικτή η συλλογή πληροφοριών σχετικά µε το πώς 
η εκδήλωση της νόσου επηρεάζει τελικά την καθηµερινή 
λειτουργικότητα. Έτσι, η συνεχής µέτρηση των ψηφιακών βιοδεικτών 
στον προσωπικό χώρο και χρόνο του ασθενούς αυξάνει 
την οικολογική εγκυρότητα και τη συγκρισιµότητα των 
αποτελεσµάτων, σε σχέση µε τη συλλογή δεδοµένων που 
προκύπτουν από µια κλινική επίσκεψη. 

Επίσης, η συλλογή στοιχείων αναφορικά µε  το χρόνο αντίδρασης 
(reaction time), µέσα από ειδικά τεστ, που αξιολογούν τις κινητικές 
δεξιότητες, µας επιτρέπει να έχουµε στη διάθεσή µας δεδοµένα, 
που δεν επηρεάζονται από τις επαναληπτικές µετρήσεις και δεν 
υπόκεινται σε βελτίωση λόγω της εξάσκησης και της εξοικείωσης 
του ασθενούς µε τα ερεθίσµατα. Το πιο σηµαντικό είναι ότι, χάρη 
σε αυτή τη νέα τεχνολογία, έχουµε την ευκαιρία να αξιολογήσουµε 
τον ασθενή σε ατοµικό επίπεδο. Συγκρίνουµε την επίδοσή του 
βασισµένοι και στα υπόλοιπα δεδοµένα που διαθέτουµε για 
τον ίδιο και όχι σύµφωνα µόνο µε νόρµες, οι οποίες τελικά 
δεν αντανακλούν τις ενδοατοµικές διαφορές και την προσωπική 
εξέλιξή του. 
Εντούτοις, είναι γεγονός ότι αυτή η καινοτοµία χαρακτηρίζεται 
από συγκεκριµένους περιορισµούς. Η καθηµερινή χρήση τέτοιων 
µεθόδων αξιολόγησης απαιτεί την εξοικείωση του χρήστη µε 
τις νέες τεχνολογίες, κάτι που οι σηµερινοί ηλικιωµένοι δεν κατέχουν. 

Είναι πιθανό να καταβάλουν τόσο µεγάλη προσπάθεια για 
να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα δοκιµασία, µε αποτέλεσµα 
να αλλοιωθούν οι αυθόρµητες αντιδράσεις και συµπεριφορές τους, 
οι οποίες είναι και το ζητούµενο. Για παράδειγµα, µπορεί 
να είναι δύσκολο να διακρίνουµε αν η ευερεθιστότητα 
που παρουσιάζει ένας ασθενής µε άνοια οφείλεται αποκλειστικά
και µόνο στα συµπτώµατα της νόσου ή είναι και απότοκο 
της δυσφορίας του απέναντι στη χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών. 
Σε καµία περίπτωση όµως, δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε 
το γεγονός, ότι τίθεται το ζήτηµα του απορρήτου και των προσωπικών 
δεδοµένων, εφόσον µιλάµε για συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς 
στον προσωπικό του χώρο και χρόνο, ενώ ταυτόχρονα συναναστρέφεται 
µε τον περίγυρό του. 
Αυτή η νέα καινοτοµία στο χώρο της δηµόσιας υγείας, στο πλαίσιο 
της πρωτογενούς πρόληψης, µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά 
και σε συνδυασµό µε τις συµβατικές νευροψυχολογικές 
αξιολογήσεις και την εξέταση των παραδοσιακών βιοδεικτών. 
Είναι σηµαντική µια πολυδιάστατη προσέγγιση, η οποία δεν 
θα αποφαίνεται απλώς για την παρουσία της νόσου Alzheimer, 
αλλά και για την εξέλιξη της νοητικής έκπτωσης σε βάθος χρόνου.

Ψηφιακοί Bιοδείκτες στη νόσο Alzheimer

Ελπίδα Μπέρτου 
Φοιτήτρια Ψυχολογίας  ΕΚΠΑ
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Σαρκοπενία και οστεοπόρωση: 
Οι δύο ύπουλοι εχθροί και πώς αντιµετωπίζονται.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η δύναµη είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για τις καθηµερινές µας 
δραστηριότητες. Χρειαζόµαστε µυϊκή δύναµη για να ικανοποιήσουµε 
βασικές λειτουργίες: να σηκωθούµε από το κρεβάτι ή την καρέκλα, 
να ανταποκριθούµε στις καθηµερινές δουλειές του σπιτιού ή απλώς 
για να χαρούµε έναν περίπατο. Γι’ αυτό και η µειωµένη µυϊκή δύναµη 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψη λειτουργικής ικανότητας, 
την αποµόνωση, ακόµα και την κοινωνική απόσυρση.

Είναι, εποµένως, πρωτεύον - καθώς η χρονολογική µας ηλικία 
αυξάνεται - να διατηρήσουµε το επίπεδο της µυϊκής µας δύναµης 
σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µας εξασφαλίζει την κινητική µας ανεξαρτησία. 

Υπό κανονικές συνθήκες, συναντάµε το απόγειο της µυϊκής µας 
δύναµης µεταξύ των 20 µε 30 χρόνων, κατάσταση που παραµένει 
σταθερή ή µειώνεται ελαφρά για την επόµενη εικοσαετία. Ωστόσο, 
κατά την έκτη δεκαετία της ζωής µας, η µυϊκή δύναµη µειώνεται 
σηµαντικά (2-5% το χρόνο), τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. 
Επιπλέον, διαπιστώνεται απώλεια δύναµης στα κάτω άκρα, µεγαλύτερη 
από αυτή των άνω άκρων. Αν δε, λάβουµε υπόψιν και την καθιστική 
ζωή – έναν τρόπο ζωής που υιοθετούν οι περισσότεροι άνθρωποι 
µεγαλύτερης ηλικίας – αθροίζουµε µια υπολογίσιµη εξασθένιση 
της µυϊκής δύναµης. 

Ακολούθως, παρατηρείται µείωση της µυϊκής µάζας λόγω ηλικίας, 
η οποία ονοµάζεται σαρκοπενία. Η σαρκοπενία οφείλεται 
στην απώλεια ή µείωση των µυϊκών ινών και σε κυτταρικές αλλαγές  
(δηλαδή στην αργή ταχύτητα σχηµατισµού γεφυρών ακτίνης και 
µυοσίνης, µεταβολές στην ποσότητα και ποιότητα των πρωτεϊνών).

Οι «εχθροί» της υγείας µας δεν εξαντλούνται εδώ. Η οστεοπόρωση 
επηρεάζει τα οστά και όχι τους µύες. Βεβαίως, τα οστά είναι ζωντανοί 
οργανισµοί, όπως ακριβώς οι µύες µας. Η οστεοπόρωση συνιστά 
έναν σταδιακό περιορισµό της πυκνότητας και της ποιότητας 
των οστών µας. ∆εν δίνει συµπτώµατα, αλλά σιωπηλά επιδρά 
στην ανθεκτικότητα και την ελαστικότητα των οστών µας, µε αποτέλεσµα - 
κυρίως οι γυναίκες (λόγω ορµονικών µεταβολών) και λιγότερο οι άνδρες 
– την ευαλωτότητά τους, που µπορεί να οδηγήσει σε κατάγµατα.

Με τα παραπάνω δεδοµένα, οι κατάλληλες φυσικές δραστηριότητες 
µπορούν να λειτουργήσουν ως αµυντικοί µηχανισµοί, τόσο απέναντι 
στην σαρκοπενία, όσο και στην οστεοπόρωση.

Καθηµερινά, προσπαθήστε να περπατάτε για τουλάχιστον 20 µε 25 
λεπτά. Αν δεν σας βασανίζουν άλλα µυοσκελετικά ή καρδιοαναπνευστικά 
προβλήµατα, µην διστάσετε να χρησιµοποιείτε τη σκάλα αντί 
του ανελκυστήρα, κατά τις καθηµερινές σας εξόδους από το σπίτι. 
Ιδανικά τους καλοκαιρινούς µήνες, απολαύστε έναν περίπατο 
ξυπόλητοι στην άµµο της ακροθαλασσιάς. Επίσης, ο χορός είναι 
µια εξαιρετική µορφή άσκησης, τόσο για την οστεοπόρωση όσο και 
για την σαρκοπενία. Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε 
οργανωµένα προγράµµατα σωµατικής άσκησης, µη µένετε αδρανείς. 

Φροντίστε τον κήπο ή τα φυτά της βεράντας σας. Ασκείστε δυνατές 
πιέσεις µε τα πόδια σας στο έδαφος (σαν να πρόκειται να συµπιέσετε 
πλαστικά κουτάκια). Περπατήστε µε πιο έντονο ρυθµό και επιδιώξτε 
να αλλάζετε κατευθύνσεις κάθε 2-3 µέτρα. Σηκωθείτε από µια καρέκλα 
και καθίστε για 8-10 φορές, χωρίς διακοπή. Πετάξτε και πιάστε 
ένα µπαλάκι ή µια µπάλα στον τοίχο µε αρκετές επαναλήψεις. Σηκώστε 
δύο σακούλες του σούπερ µάρκετ (µέτριου βάρους) για µερικά µέτρα.
Η σαρκοπενία και η οστεοπόρωση, µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά 
την ποιότητα της καθηµερινής µας ζωής. Η αντιµετώπιση και αναχαίτισή 
τους βρίσκεται στην οργάνωση µιας, κινησιολογικά, δραστήριας 
καθηµερινότητας. Συµπληρωµατικά, συµβουλευτείτε ειδικούς 
για διατροφικές συνήθειες, που θα συνδράµουν την προσπάθεια 
ή θα σας προτείνουν τα κατάλληλα συµπληρώµατα διατροφής.
Η υγεία των µυών µας και των οστών µας είναι στο χέρι µας. 
Οι τρόποι αντιµετώπισης είναι απλοί και ανέξοδοι. Όσο κινούµαστε 
και παραµένουµε δραστήριοι, τόσο προφυλάσσουµε αποτελεσµατικά 
την υγεία µας. 

Ελένη ∆ηµακοπούλου, PhD
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών



ΑΡΤΑ: 
∆ιηµερίδα ενηµέρωσης, 
ευαισθητοποίησης 
και δωρεάν ελέγχου µνήµης.

Με τους κατοίκους της Άρτας σε ρυθµούς καθηµερινότητας συνδέθηκε η Εταιρεία Alzheimer της πόλης. Η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση 
προς το κοινό της Εταιρείας Alzheimer Άρτας πραγµατοποιήθηκε στις 6 και 7 Μαΐου 2022. Ήταν µια διηµερίδα ενηµέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και δωρεάν ελέγχου µνήµης, που ολοκληρώθηκε µε µεγάλη συµµετοχή. Γι’ αυτήν συνεργάστηκαν η Εταιρεία Alzheimer 
Άρτας, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, το  Ιατρείο Μνήµης και Νοητικών Λειτουργιών Γενικού Νοσοκοµείου Άρτας και του ∆ήµου Αρταίων. 

Οι δηµότες της πόλης συµµετείχαν σε δια ζώσης ενηµέρωση από αρµόδιους εθελοντές επαγγελµατίες υγείας, στους οποίους µοιράστηκε 
έντυπο ενηµερωτικό υλικό για την άνοια. Συνολικά, πραγµατοποιήθηκαν 80 δωρεάν έλεγχοι µνήµης σε πολίτες της Άρτας, οι οποίοι ανήκαν 
στο ηλικιακό όριο των 60 ετών και άνω. Η αυξηµένη προσέλευση ανέδειξε την ανάγκη της τοπικής κοινότητας για δηµιουργία υπηρεσιών, 
που στηρίζουν τα άτοµα µε άνοια και τις οικογένειές τους. 

Γι’ αυτό και ο άµεσος και πρωτεύων στόχος του Σωµατείου «Εταιρεία Alzheimer Άρτας» είναι η δηµιουργία Κέντρου Ηµέρας Άνοιας.  
Στόχος του, τόσο οι ασθενείς µε άνοια, όσο και οι φροντιστές τους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης, 
πρόληψης, θεραπείας, αλλά και υποστήριξης στα όρια της τοπικής τους κοινότητας, ώστε να εξακολουθήσουν να αποτελούν ενεργά µέλη 
της κοινότητας και να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό και κατανόηση. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια 
και τη νόσο Alzheimer ∆ρ. Παρασκευή Σακκά, η οποία είναι και ιδρυτικό µέλος του Σωµατείου «Εταιρεία Alzheimer Άρτας». Το παρών 
έδωσαν επίτιµα µέλη της τοπικής κοινότητας: Ανάµεσα τους, ο ∆ήµαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής 
Μέριµνας και Εθελοντισµού, Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης ∆ηµήτρης Ευαγγέλου, ο Αντιδήµαρχος Πρασίνου, ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
και  Πολιτικής Προστασίας Παντελής Κωλέτσος και ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης ∆ηµοτικής Περιουσίας 
Χριστόφορος Σιαφάκας. 

Την εκδήλωση τίµησαν, επίσης, ο ∆ιοικητής του Γ.Ν. Άρτας Ευάγγελος Ντάκουλας, η διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Άρτας 
Ηλιάνα Καϊντάση και η ∆ιευθύντρια της Ψυχιατρικής Κλινικής Γ.Ν. Άρτας Κατερίνα Βρατσίστα, η οποία είναι και ιδρυτικό µέλος και πρόεδρος 
του Σωµατείου «Εταιρεία Alzheimer Άρτας». 

Η διηµερίδα οργανώθηκε και στελεχώθηκε από την Πρόεδρο της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών ∆ρ. Παρασκευή Σακκά, την Πρόεδρο 
της Εταιρείας Alzheimer Άρτας Αικατερίνη Βρατσίστα, την ψυχολόγο και Επιστηµονικά Υπεύθυνη της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, 
Παναγιώτα Ζώη, την ψυχολόγο και Γραµµατέα της Εταιρείας Alzheimer Άρτας, Ελένη-Κυριακή Τσουλά, καθώς και από εθελοντές 
και επαγγελµατίες υγείας της τοπικής κοινότητας.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ALZHEIMER
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Αρσινόη: Μένουµε συνδεδεµένοι 
και νοητικά ενεργοί!

Θεοδοσία  Βελεγράκη
Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Κέντρου Ηµέρας «Αρσινόη»

Στη διάρκεια της πανδηµίας αντιµετωπίσαµε νέες συνθήκες 
και προκλήσεις, τόσο οι ίδιοι οι ασθενείς, όσο και οι επαγγελµατίες υγείας. 
Τα Κέντρα Ηµέρας αναγκάστηκαν να διακόψουν τα οµαδικά τους 
προγράµµατα, τηρώντας αυστηρά τα υγειονοµικά πρωτόκολλα 
και επιδίωξαν να βρουν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας 
και σύνδεσης µε τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ασθενών µε Άνοια, 
«Αρσινόη» στη Ρόδο, ξεκίνησε αρχικά το 2020 προγράµµατα νοητικής 
ενδυνάµωσης εξ’ αποστάσεως και σε ατοµικό επίπεδο µέσω διαδικτυακής 
πλατφόρµας. Συµπολίτες µας, άνω των 65 ετών, εµφανίστηκαν πρόθυµοι 
να «συνδεθούν» διαδικτυακά προκειµένου να παραµείνουν ενεργοί, 
εξασκώντας τις νοητικές τους λειτουργίες. Οι επαγγελµατίες υγείας 
του Κέντρου µας, εκπαίδευσαν έναν προς έναν, παρουσίασαν τη διαδικασία 
µε απλά βήµατα και βοήθησαν τους εξυπηρετούµενους να ξεπεράσουν 
τους όποιους δισταγµούς για τα µέσα της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Η προσπάθειά µας επεκτάθηκε σε οµαδικά προγράµµατα, τα οποία 
απευθύνονται σε υγιείς ηλικιωµένους. Μέχρι σήµερα, στην «Αρσινόη» 
λειτουργούν δύο προληπτικές οµάδες νοητικής ενδυνάµωσης διαδικτυακά, 
στις οποίες  συµµετέχουν συνολικά 16 άτοµα και εξασκούνται δύο φορές 
την εβδοµάδα µε ασκήσεις προσοχής, µνήµης, κρίσης, ασκήσεις 
λεξιλογικές και εκτελεστικών λειτουργιών. Κάθε συνάντηση στηρίζεται 
σε συγκεκριµένη θεµατολογία, όπως η αρχαιολογία, η ιστορία, τα καιρικά 
φαινόµενα, η τεχνολογία, κ.ά και διαρκεί 50 λεπτά. Υπάρχει, επιπλέον, 
η δυνατότητα εξάσκησης µε οπτικοακουστικό υλικό, όπως ενηµερωτικά 
βιντεάκια, συνεντεύξεις, τραγούδια, κ.ά.

Στόχος του Κέντρου µας είναι να επεκτείνει τη δράση του και να απευθυνθεί 
σε υγιείς ηλικιωµένους, κατοίκους αποµακρυσµένων περιοχών της Ρόδου, 
αλλά και των υπόλοιπων νησιών στο νοµό ∆ωδεκανήσου. Για το λόγο αυτό, 
έχει προχωρήσει  σε διασύνδεση µε πολιτιστικούς συλλόγους, λέσχες 
φιλίας και Κέντρα Υγείας των χωριών του νησιού. 

Παρά τις δυσκολίες, λοιπόν, η περίοδος αυτή άνοιξε νέους δρόµους 
επικοινωνίας και µας οδήγησε σε σύγχρονους τρόπους νοητικής 
ενδυνάµωσης. Επιπλέον, ήταν για εµάς µια σπουδαία απόδειξη, 
πως οι  άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας µπορούν να εκπαιδευτούν 
στις νέες τεχνολογίες και να τις στρέψουν προς όφελός τους.

KΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ
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Το Ειδικό Κέντρο Ηµέρας Alzheimer Κοζάνης, από τον Φεβρουάριο του 2020, παρέχει τις υπηρεσίες του 
στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας, εγκαινιάζοντας παράλληλα έναν νέο, σύγχρονο τρόπο αντιµετώπισης 
των γνωσιακών προβληµάτων των ηλικιωµένων. Το Ειδικό Κέντρο Ηµέρας Alzheimer στελεχώνεται από 
ένα επιτελείο επιλεγµένης οµάδας επιστηµόνων και έχει έναν απλό, αλλά τόσο απαραίτητο σκοπό: 
την υποστήριξη και διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής, τόσο των ατόµων, που παλεύουν µε τη µάστιγα 
της άνοιας, όσο και των οικογένειών τους. Εκτός από την ιατρική εξέταση, διάγνωση και φαρµακευτική 
αντιµετώπιση του επωφελούµενου, διενεργούνται ψυχολογικές και εργοθεραπευτικές εκτιµήσεις, νοητικές 
ενδυναµώσεις σε ατοµικές συνεδρίες, λειτουργεί κοινωνική υπηρεσία, φυσικοθεραπεία και κάθε 
επωφελούµενος έχει την κατάλληλη νοσηλευτική φροντίδα. Συνεργαζόµαστε µε ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ 
των ∆ήµων Κοζάνης, Εορδαίας και Σερβίων µε συµβουλευτικό έργο και εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Αφού ο χρόνος είναι ανίκητος, εµείς πάµε µε τη µνήµη, γιατί: όλοι µας είµαστε οι αναµνήσεις µας. 
Πώς όµως σχηµατίζονται αυτές οι αναµνήσεις, και πόσο µπορούµε να βασιζόµαστε στην αντικειµενικότητά τους;
Πόσο «βέβαιη» µπορεί να είναι η βεβαιότητά µας για γεγονότα του παρελθόντος, που υπάρχουν πια µόνο µέσα 
στο µυαλό αυτού που τα θυµάται;Σε ψυχαναλυτικούς όρους, η µνήµη είναι ένα κατασκευασµένο οικοδόµηµα, ένας καµβάς 
πάνω στον οποίο το άτοµο δοµεί τις αναµνήσεις, που αποτελούν την προσωπική του ιστορία.
Και η ιστορία µε τη σειρά της καθορίζει το άτοµο απόλυτα.

KΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ

Ειδικό Κέντρο Ηµέρας Alzheimer Κοζάνης 
Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο ΝΕΣΤΩΡ» 

Προσφέρουµε υπηρεσίες σε µια περιοχή, που είχε τα δυο πιο 
σκληρά εξάµηνα lockdown λόγω της Covid-19 στην Ελλάδα και, 
λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα, µπορούµε µε παρρησία 
να πούµε πως δεν είχαµε απώλειες επωφελουµένων ασθενών. 
Παράλληλα, συµµετείχαµε στη Γραµµή Βοήθειας για την 
Covid-19, µε τηλεφωνικές αλλά και µε ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
και συνδέσεις, µε ανθρώπους που είχαν ανάγκη να ακούσουν 
τη µαγική φράση «δεν είσαι µόνος, όλα θα πάνε καλά».
Το ότι η περιοχή είχε ανάγκη τις υπηρεσίες µας, προκύπτει 
και από το γεγονός ότι, παρά τα δυο δύσκολα για τη χώρα µας 
χρόνια µε τα περιοριστικά µέτρα περί µετακινήσεων ή συναθροίσεων, 
εξετάσαµε πλέον των 600 ατόµων µε άνοια και ήπια νοητική 
διαταραχή, που θεωρείται πρόδροµος άνοιας, αριθµός, που, 
σύµφωνα µε τα στατιστικά της άνοιας για τη χώρα µας και 
αναλογικά µε τον πληθυσµό της περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, 
αντιστοιχεί στο 10% του πληθυσµού της.
Εφαρµόσαµε προγράµµατα γυµναστικής και µουσικοθεραπείας, 
δηµιουργήσαµε οµάδες φροντιστών για την ενηµέρωσή τους, 
αλλά και για την αποενοχοποίησή τους ως προς το αν είναι 
καλοί φροντιστές. 
∆ιανεµήθηκαν ενηµερωτικά έντυπα για την ευαισθητοποίηση 
της κοινωνίας και έγιναν επαφές δικτύωσης. 

Η οµάδα νοητικής ενδυνάµωσης του Κέντρου συµµετείχε 
στη ραδιοφωνική εκποµπή «Ιστορίες στον αέρα», σε συνεργασία 
µε τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πτολεµαΐδας, για τον εορτασµό των 
200 χρόνων για την Ελληνική Επανάσταση. Οι επωφελούµενοί µας 
αφηγήθηκαν ιστορίες της ζωής τους και έστειλαν πολύτιµα 
µηνύµατα στα παιδιά της κοινότητας της Τήλου, βασισµένα 
στη λαϊκή παράδοση. 
Στο πλαίσιο της δράσης «Ένας µήνας να θυµάσαι», εκτός 
από την ενηµέρωση του κοινού για την άνοια, έγιναν παράλληλα 
αξιολογήσεις νοητικών ικανοτήτων στο ∆.∆. Φιλώτα, στον Σύλλογο 
Πολυτέκνων Εορδαίας και στον Προοδευτικό Σύλλογο Κυριών 
Καστοριάς.
∆ιοργανώσαµε Ηµερίδα για την άνοια στο Πολιτισµικό Κέντρο 
Πτολεµαΐδας, µε τη στήριξη του ∆ήµου Εορδαίας και της ΚΕ∆Ε.
Η περιοχή µας αγκάλιασε τη δοµή και τις υπηρεσίες µας µε αγάπη 
κι εµείς υποσχόµαστε να συνεχίσουµε να τους φροντίζουµε 
µε την ίδια ζέση, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωή τους και να
τους χαρίζουµε εικόνες, συναισθήµατα και µνήµες , που τόσο 
έχουν ανάγκη. Εξάλλου, η αφήγηση της ζωής κάποιου είναι 
πράξη δηµιουργίας. «∆εν ξεχνάµε, αλλά κάτι κενό εγκαθίσταται 
µέσα µας», έλεγε ο Γάλλος σηµειολόγος, Ρολάν Μπαρτ. 
Αυτό, που ισχύει όµως είναι πως: Ο χρόνος κινείται προς 
µια κατεύθυνση και η µνήµη προς µιαν άλλη. 
Ο άνθρωπος, ενθυµούµενος ενεργητικά, δηµιουργεί το νόηµα 
του παρελθόντος µε την πράξη της ανάµνησης. Αυτό σηµαίνει 
ότι αναπόφευκτα µορφοποιούµε τα θραύσµατα της µνήµης 
σε περίπλοκες κατασκευές, που γίνονται οι ιστορίες της ζωής µας.

∆ρ. Κωνσταντίνος Αραπίδης
Ψυχίατρος
Επιστηµονικά Υπεύθυνος 
Ειδικού Κέντρου Ηµέρας για πάσχοντες από Alzheimer
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Ο εορτασµός της ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων στις 18 Μαΐου, µε θέµα 
«Η ∆ύναµη των Μουσείων» επανεκκίνησε µια σηµαντική συζήτηση µε επείγοντα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά: τη συµµετοχικότητα των Μουσείων (και γενικότερα 
των πολιτιστικών χώρων) στην Ελλάδα. 
Η φιλοσοφία ενός Μουσείου του 21ου αιώνα θέλει έναν οργανισµό 
εναρµονισµένο µε τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας και µε απεύθυνση σε 
ένα διευρυµένο κοινό µέσα από την ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Μέσα από 
αυτήν την πρακτική, ένα Μουσείο µπορεί να προσελκύσει ανθρώπους µε 
διαφορετικές ανάγκες, όπως είναι τα άτοµα µε άνοια. 
Η τάση αυτή έχει κερδίσει µεγάλη αποδοχή τα τελευταία χρόνια σε πολλές 
χώρες του κόσµου. Πολιτιστικοί χώροι ενηµερώνονται, σχεδιάζουν και 
υλοποιούν δραστηριότητες κατάλληλα προσαρµοσµένες ώστε να 
ανταποκρίνονται στις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ατόµων 
µε άνοια και των φροντιστών τους. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια 
παίζουν τα σωµατεία Alzheimer ανά τον κόσµο και οι επαγγελµατίες υγείας. 

Μουσεία και Άνοια.
Επίσκεψη στο Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο.

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα, εφαρµοσµένα εδώ και δεκαετίες, αποτελούν το πρόγραµµα 
«Meet me at MoMA» του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης καθώς και 
το «House of Memories του National Museums στο Liverpoor» της Αγγλίας.
Στον αντίποδα, στην Ελλάδα, είναι λιγοστές οι ευκαιρίες που προσφέρονται στα άτοµα µε άνοια 
προκειµένου να παραµείνουν ενεργά µέλη της κοινότητάς τους και της πολιτιστικής ζωής της χώρας.
Ο στόχος µιας κοινωνίας φιλικής προς την άνοια, µπορεί να ενισχυθεί αν µετατρέψουµε τα ελληνικά 
Μουσεία και τους χώρους πολιτισµού σε θύλακες προσβασιµότητας για τα άτοµα µε άνοια. 
Μοναδική προϋπόθεση είναι η συνεργασία µεταξύ των επαγγελµατιών του ιατρικού και του 
πολιτιστικού τοµέα. Κινούµενη σε αυτόν τον άξονα, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών συµµετέχει 
τους τελευταίους µήνες σε µια προσπάθεια εκπαίδευσης επαγγελµατιών από πολιτιστικούς χώρους 
και µουσεία, σε συνεργασία µε τα Ανοιχτά Εργαστήρια του ΕΚΠΑ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο 
των Πολιτών CIVIS και το Βρετανικό Συµβούλιο. 

Κεντρικός στόχος αυτών των εργαστηρίων είναι οι επαγγελµατίες πολιτιστικών 
χώρων να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε την άνοια 
και να δηµιουργήσουν δράσεις ειδικά σχεδιασµένες για άτοµα µε προβλήµατα 
µνήµης και τους φροντιστές τους.
Οι πρώτοι καρποί αυτού του κύκλου εργαστηρίων, αποκαλύφθηκαν 
το Σάββατο 21 Μαΐου 2022, όταν το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην οδό 
Σταδίου υλοποίησε µια ανάλογη εκπαιδευτική δράση. Εκεί, ωφελούµενοι 
των προγραµµάτων της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών έγιναν κοινωνοί µιας ξενάγησης 
στο µουσείο, που διανθίστηκε από ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο. 
Στην αίθουσα των συνεδριάσεων της Παλιάς Βουλής, αλλά και στο περιστύλιο, 
όπου αναπτύσσεται η περιοδική έκθεση του Μουσείου «ΕΠΑΝΑΣYΣΤΑΣΗ 
’21», οι συµµετέχοντες εξοικειώθηκαν µε αντικείµενα από τον οπλισµό και 
τα ρούχα των αγωνιστών του '21.  
Με αυτές τις προσλαµβάνουσες και χρησιµοποιώντας καθηµερινά 
αντικείµενα –όπως κορδέλες, κουµπιά, υφάσµατα – τα µέλη της Εταιρείας 
δηµιούργησαν τα δικά τους κολάζ, βάζοντας σε λειτουργία την φαντασία 
και την δηµιουργικότητά τους. Κι έπειτα δούλεψαν πάνω σε προσωπογραφίες 
των αγωνιστών, όπως απεικονίζονται σε γνωστές ελαιογραφίες. 
Το απόγευµα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, ανάµεσα σε ανθρώπους, 
εκθέµατα και χειροτεχνίες, στάθηκε αποκαλυπτικό. Η φωτεινή διάθεση 
των έκτακτων επισκεπτών του εξέπεµπε ένα δικό της, ελπιδοφόρο σήµα 
- όχι µόνο για την ευκαιρία να επισκεφθούν την έκθεση, αλλά κυρίως 
για τη δυνατότητα να κοινωνικοποιηθούν εξαιτίας αυτής. 
Κι αν υπάρχει ένας λόγος που κοινωνούµε αυτήν την εµπειρία είναι για 
να µεταφέρουµε την ακράδαντη πίστη πως αυτές οι δράσεις, όχι µόνο 
πρέπει να συνεχιστούν, αλλά και να εδραιωθούν στα προγράµµατα όλων 
των πολιτιστικών φορέων της χώρας. 
 

Αντιγόνη Λεοντή
Ψυχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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«Στην τέχνη και στην αγάπη, το ένστικτο είναι αρκετό». Αυτήν την σκέψη είχε διατυπώσει ο Ανατόλ Φρανς, ο νοµπελίστας Γάλλος 
συγγραφέας. Αυτή η σκέψη µας συνόδεψε ένα µεσηµέρι στο Μουσείο Μπενάκη. Συµµετέχοντες του Κέντρου Ηµέρας Παγκρατίου 
και συντονιστές των οµάδων Νοητικής Ενδυνάµωσης βρεθήκαµε να ‘πλέουµε’ στο Αιγαίο και στο θαλασσινό έπος των εικόνων του, 
όπως το φιλοτέχνησε ο John Craxton. Ενενήντα από τα έργα του εγκατεστηµένου στην Ελλάδα Βρετανού εικαστικού φιλοξενούνται 
µέχρι το Σεπτέµβριο, στο κτίριο της Κουµπάρη του Μουσείου Μπενάκη, αντανακλώντας το ελληνικό φως, την ελληνική πνευµατικότητα, 
το αιώνιο καλοκαίρι, τη ζωή του τόπου µας. Αποδείχθηκε ιδανική συνθήκη για να επιχειρήσουµε να ανακαλέσουµε τις αναµνήσεις 
και τις ευχάριστες εµπειρίες ηλικιωµένων συνανθρώπων µας µε διαταραχές µνήµης. 

Το Μουσείο Μπενάκη, επεκτείνοντας τις πρακτικές και τις χειρονοµίες προσβασιµότητας, διαµορφώνει το «Ώρα για Μουσείο», 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που απευθύνεται σε επισκέπτες µε δυσκολίες µνήµης και άνοια. Προσαρµοσµένο στις δυνατότητες 
και τις ανάγκες τους, περιλαµβάνει ξεναγήσεις, πολυαισθητικές παρουσιάσεις και καλλιτεχνικά εργαστήρια, ακολουθώντας 
το διεθνές παράδειγµα για µια αλλαγή στάσης απέναντι στην ασθένεια, τόσο από φορείς όσο και από την υπόλοιπη κοινωνία. 
Με σεβασµό και ευαισθησία, η υπεύθυνη του προγράµµατος «Ώρα για Μουσείο», Χαρούλα Χατζηνικολάου, και η υπεύθυνη 
του προγράµµατος εκπαίδευσης του Μουσείου, Μαρία-Χριστίνα Γιαννουλάτου, ανέλαβαν την περιήγησή µας στους διαδρόµους 
του Μουσείου. Σε πρώτη φάση, µας βοήθησαν να οικειοποιηθούµε το περιβάλλον του - παράµετρος σηµαντική, ώστε να νιώσουν 
άνετα και ασφαλείς ασθενείς και φροντιστές. Επιπλέον, ο ατµοσφαιρικός φωτισµός, οι ζεστές φωνές τους, η διαδραστική προσέγγιση  
κινητοποιούσαν τους συµµετέχοντες για παρατήρηση, περισυλλογή, έκφραση συναισθηµάτων και εντυπώσεων, ανταλλαγή ιδεών 
και συνειρµών. Καταστάσεις που επιζητούµε, τόσο στη Νοητική Ενδυνάµωση όσο και στις Θεραπείες Τέχνης (Εικαστική θεραπεία, 
Μουσικοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Θέατρο).

Η επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη, µέσω του «Ώρα για Μουσείο», όχι µόνο µας έφερε σε επαφή µε την Τέχνη και µε το φυσικό 
χώρο του Μουσείου, αλλά και µε την ίδια την ανθρώπινη επικοινωνία, χωρίς τεχνολογικά υποκατάστατα, που ανθούν τα τελευταία δύο 
χρόνια εξαιτίας της πανδηµίας. Ανάµεσα στα πολλά, που µας γέµισαν µε ανακούφιση και ευγνωµοσύνη, ήταν η αίσθηση πως γίναµε 
δέκτες και ποµποί µιας αληθινής κοινωνικοποίησης, αντί µιας εικονικής πραγµατικότητας.  
Η ξενάγηση στα έργα του John Claxton, που υµνεί τόσο φωτεινά τη χώρα µας, ολοκληρώθηκε µε ένα ‘µαγικό κουτί’. Από το εσωτερικό 
του αποκαλύφθηκαν περίπου τα υλικά µε τα οποία ο Γιάννης Ρίτσος περιέγραφε την Ελλάδα: ένα αγιόκληµα, µια κόκκινη µεταξωτή 
εσάρπα, ένα ψηφιδωτό, ένα κυκλαδίτικο ειδώλιο, µερικές καρτ ποστάλ. Το ελληνικό καλοκαίρι ζωντάνευε µπροστά µας,  αγγίζοντας, 
µυρίζοντας και µοιράζοντας µερικά αντικείµενα, που τροφοδότησαν την προσέγγιση ευχάριστων αναµνήσεων του παρελθόντος, 
σε µία κοινή εµπειρία στο καλοκαιρινό µας παρόν.
Η επίσκεψή µας στο Μουσείο Μπενάκη ήταν βάλσαµο: Υπογράµµισε, για µια ακόµη φορά, πως η ενασχόληση µε την Τέχνη είναι 
ευεργετική για τα άτοµα µε άνοια. Προσφέρει πλούσια πνευµατικά και ψυχικά ερεθίσµατα, τονωτικά για το µυαλό, τον ψυχισµό 
και τη διάθεση.

Στο πρώιµο στάδιο της νόσου, η Τέχνη παρέχει πολλές δυνατότητες για προσωπική ανάπτυξη και ευεξία. Εξάλλου, στην έκφραση 
µέσω της Τέχνης - την οποία καλλιεργούν οι Θεραπείες Τέχνης - δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Συχνά οι άνθρωποι µε προβλήµατα 
µνήµης φοβούνται να µην εκτεθούν κοινωνικά, λόγω των ελλειµµάτων τους ή να αισθανθούν ανεπαρκείς και αβοήθητοι. 
Όµως, η Τέχνη θεραπεύει, χωρίς να κρίνει. Κι ακόµα κι όταν δεν το καταφέρνει στην κυριολεξία, τουλάχιστον απενοχοποιεί, παρηγορεί, 
ψυχαγωγεί, προσφέρει συγκινήσεις, ποιότητα ζωής, αυτοεκτίµηση. Κινεί σύνθετες νοητικές λειτουργίες, όπως η αφηρηµένη σκέψη, 
η ικανότητα συγκέντρωσης της προσοχής, η φαντασία, η κριτική σκέψη, οι συλλογισµοί, τα συµπεράσµατα.
Την ίδια ώρα, σε άτοµα που διανύουν το µεσαίο ή το πιο προχωρηµένο στάδιο της νόσου, η Τέχνη - πιο αθόρυβα και παθητικά ίσως - 
ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί µνήµες, αισθήσεις και τους επιτρέπει να συνδεθούν µε ένα µη λεκτικό τρόπο, που διαπερνά και ξεπερνά 
την έλλειψη λεκτικής επικοινωνίας και λογικής. Επιπρόσθετα, η Τέχνη συνεισφέρει στη µείωση των συµπεριφορικών συµπτωµάτων 
της άνοιας, µειώνει την επιθετικότητα, τη διέγερση, την απάθεια, ενδυναµώνει την αυτοπεποίθηση και τη διάθεση.

Πιο συγκεκριµένα, οι τέχνες µπορούν να εστιάσουν στο γνωστικό τοµέα όχι µόνο έµµεσα (µε την αισθητηριακή κινητοποίηση) 
µα και άµεσα. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν:

• Για την εξάσκηση της λεκτικής κατανόησης και έκφρασης (για παράδειγµα διαβάζοντας ένα λογοτεχνικό κείµενο, 
   αναλύοντας το νόηµά του, και επιλέγοντας λέξεις από αυτό για την δηµιουργία νέων προτάσεων)
• Για την ενθάρρυνση της κίνησης και της οργάνωσης κινήσεων (ζωγραφίζοντας, χορεύοντας ή παρακολουθώντας 
    ένα θεατρικό δρώµενο) 
• Για την ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών (δηµιουργία εικαστικής χειροτεχνίας ή τη δηµιουργία και ενσάρκωση 
   µίας θεατρικής παράστασης)
• Για την εξάσκηση της βραχυπρόθεσµης µνήµης (δείχνοντας έναν ρυθµό µε µουσικό όργανο-όπως ξυλάκια- 
    και ζητώντας έπειτα την επανάληψή του)
• Για την εξάσκηση της µακροπρόθεσµης µνήµης (ακούγοντας µουσική της ‘’εποχής’’ του ηλικιωµένου ατόµου) 

Η χρήση των τεχνών ως θεραπευτικό µέσο στην άνοια έχει την δυνατότητα να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου, προσφέροντας 
αισθητηριακά ερεθίσµατα, εξασκώντας γνωστικές λειτουργίες και χαρίζοντας συναισθηµατική διέξοδο. Όλα αυτά µπορούν 
συνδυαστικά να οδηγήσουν και σε άλλα οφέλη για το άτοµο, όπως σε ενδιαφέρον στην καθηµερινότητα, βελτίωση αυτοεικόνας,  
διατήρηση κινήτρου και να προωθήσουν την ποιότητα ζωής.
Μοιραία, η χρήση των τεχνών στην ψυχοκοινωνική αντιµετώπιση της άνοιας έλκει το επιστηµονικό ενδιαφέρον – τόσο κλινικά 
και θεραπευτικά όσο και ερευνητικά. Μπορούν κάλλιστα να εφαρµοστούν, τόσο από θεραπευτές σε θεραπευτικά πλαίσια, 
όσο και από φροντιστές, ως καθηµερινή δραστηριότητα και µέσο αλληλεπίδρασης!

Ώρα για Μουσείο

Μαρία Παπαγιάννη
Ψυχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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Art vs Dementia
Ο Βίτο Αλφαράνο είναι Ιταλός, χορευτής και ζει στο Πρίντεζι. Το 2015 ίδρυσε την AlphaZTL Compagnia d'Arte Dinamica, 
έναν οργανισµό που αναγνωρίζει στο χορό ένα σπουδαίο εργαλείο ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισµό – απ’ όπου κι αν προέρχεται. 
Ο Αλφαράνο είναι και ο άνθρωπος πίσω από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Erasmus+ Indire«Art vs Dementia», στο οποίο συµµετέχει 
η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών - υπερασπιζόµενη, µε τη σειρά της, το αγαθό της τέχνης για την κοινωνική επανένταξη των ατόµων 
µε άνοια. Πάνε µερικοί µήνες, από τον Σεπτέµβριο του 2021, όταν ξεκίνησε το πρόγραµµα ανταλλαγής πρακτικών και γνώσεων 
για τις θεραπείες τέχνης σε µια προσπάθεια στήριξης των ατόµων µε άνοια. Εκτός από την Ελλάδα και την Ιταλία, εταίροι σε αυτό 
το ερευνητικό σχήµα είναι και δύο οργανισµοί από τη Λετονία και την Σλοβενία: Ένας επιστηµονικός, το Spominčica - Alzheimer 
Slovenija κι ένας πολιτιστικός, το Latvian Centre for Contemporary Art- LCCA. Η ζύµωση µεταξύ των τεσσάρων φορέων έχει διετή 
διάρκεια και αναµένεται να ολοκληρώσει τον κύκλο των εργασιών της σε ένα χρόνο, το Μάϊο του 2023.  

Για την ώρα, οι συναντήσεις και τα εργαστήρια είναι σε εξέλιξη, σχηµατίζοντας έναν ενδιαφέροντα κύκλο ανάµεσα σε χώρες, ήθη, 
γλώσσες και µεθόδους προσέγγισης της παρηγορητικής πλευράς της τέχνης. Η πρώτη φιλοξενία οργανώθηκε στα τέλη Μάϊου 
από τη Λετονία και, όπως µας ενηµερώνει η νευροψυχολόγος και υπεύθυνη του Κέντρου Ηµέρας Πανόρµου για την Άνοια, 
Νικολέττα Γερονικόλα, περιείχε «ξεναγήσεις σε µουσεία µε ειδικά προγράµµατα για τα άτοµα µε άνοια και τους φροντιστές τους, 
καθώς και workshops, όπου Λετονοί καλλιτέχνες οργάνωναν ψυχαγωγικά παιχνίδια για τους ηλικιωµένους γύρω από τα οφέλη 
της υγιεινής διατροφής». 

∆ύο εβδοµάδες αργότερα, οι συµµέτοχοι πέταξαν για το Πρίντεζι της Ιταλίας, όπου τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του AlphaZTL 
Compagnia d'Arte Dinamica λειτούργησαν ως µοχλός για την ανάγκη ίδρυσης ενός Κέντρου Ηµέρας για την Άνοια στην πόλη. 
Εδώ, δηλαδή, ακολουθήθηκε η αντίστροφη διαδροµή: Η επιστηµονική στήριξη της άνοιας προωθήθηκε από ανθρώπους των 
παραστατικών τεχνών. «Παρουσία πολλών γιατρών της περιοχής και θεσµικών εκπροσώπων της πόλης, ήρθαµε σε επαφή µε το 
χορό και τη σωµατικότητα ως µέσο βοήθειας για την άνοια. Οι εκεί πρακτικές σχετίζονταν πολύ µε την ενεργοποίηση του σώµατος, 
µε φυτεύσεις, επαφή µε το χώµα και τη φύση, αλλά και µε την εµπλοκή ζώων συντροφιάς στη θεραπεία, το γνωστό µας pet therapy. 
Όλες οι παραπάνω µέθοδοι ωφελούν στα συµπεριφορικά προβλήµατα της νόσου, ενθαρρύνουν την έκφραση των ατόµων 
που πάσχουν και φυσικά τους αποµακρύνουν από το αίσθηµα της µοναξιάς» συνεχίζει η κ. Γερονικόλα που, µαζί µε την ψυχολόγο 
και επιστηµονικά υπεύθυνη της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, Παναγιώτα Ζώη, εκπροσωπούν την Εταιρεία στο Πρόγραµµα 
«Art vs Dementia». 

Σύντοµα, η σκυτάλη της φιλοξενίας θα έρθει στα χέρια της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Τα εργαστήρια θα γίνουν τον προσεχή 
Σεπτέµβριο, Παγκόσµιο Μήνα αφιερωµένο στα άτοµα µε νόσο Alzheimer, οπότε και δροµολογείται πλήθος εκδηλώσεων 
ενηµέρωσης και κοινωνικής αφύπνισης για τη νόσο. 
Η µέχρι τώρα εµπειρία του προγράµµατος επιβεβαιώνει την ευεργετική επίδραση της τέχνης, τόσο στα άτοµα µε άνοια, όσο και 
στους φροντιστές τους και υπογραµµίζει την ανάγκη της εκτενέστερης εφαρµογής της στο πλαίσιο των µη φαρµακευτικών 
θεραπειών. Η κ. Γερονικόλα συνηγορεί πως «ως εναλλακτική θεραπεία, οι λύσεις και οι προτάσεις της τέχνης φέρνουν πολύτιµα 
αποτελέσµατα: Προσφέρουν χαρά, συµµετοχικότητα, τους κάνει να πιστεύουν ότι είναι ενεργοί, χρήσιµοι.  Και κάτι ακόµα πολύ 
απλό, αλλά και σηµαντικό: Τους φτιάχνει τη διάθεση». 
Τα σχετικά προγράµµατα, που εδώ και χρόνια υλοποιεί η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών τόσο για τα άτοµα µε άνοια, όσο και 
τους φροντιστές τους, είναι εξόχως διαφωτιστικά προς την ίδια κατεύθυνση. ∆ραστηριότητες σχετικές µε την κηπουρική, 
τα εικαστικά, τη µουσική ενεργοποιούν την προσωπική έκφραση και ξυπνούν το συναισθηµατικό, αισθητηριακό και ενστικτώδες 
κοµµάτι, που δεν έχει ατροφήσει στους ανθρώπους µε προβλήµατα µνήµης. 

 Ποιοι είναι οι εταίροι της Alzheimer Αθηνών στο Πρόγραµµα «Art vs Dementia»  
• Alphaztl Compagnia d'Arte Dinamica 
Με στόχο να διαρρήξει τα εµπόδια που προβάλλουν σε ζητήµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης, η καλλιτεχνική εταιρεία 
ξεκίνησε το έργο της το 2015. Μέσα από το χορό, την video art και άλλα καλλιτεχνικά εργαστήρια επιχειρεί να δώσει 
φωνή στις µειονότητες και τις διαφορετικότητες, είτε πρόκειται για πρόσφυγες και φυλακισµένους, είτε πρόκειται 
για άτοµα µε αναπηρία και κακοποιηµένες γυναίκες. Η Εταιρεία έχει ως οδηγό την ενσυναίσθηση, που αναπτύσσεται 
µέσω της επαφής µε την τέχνη, αναδεικνύοντας συνάµα τους συµµετέχοντες ως πρωταγωνιστές της ζωής. 

• Spominčica - Alzheimer Slovenija 
Ιδρύθηκε το 1997 ως µια Μη Κυβερνητική Οργάνωση µε σκοπό την αποστιγµατοποίηση της άνοιας και την παροχή 
στήριξης στους φροντιστές των ατόµων µε άνοια.  Μέχρι σήµερα, σε όλη τη Σλοβενία, περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι 
συµµετέχουν στις δραστηριότητες της Spominčica, που περιλαµβάνουν δηµόσιες εκδηλώσεις, εκπαίδευση των συγγενών 
των ατόµων που πάσχουν, προγράµµατα συντροφιάς σε άτοµα µε άνοια που διαβιούν στο σπίτι, κ.ά.

• Latvian Centre for Contemporary Art- LCCA 
Με διάρκεια ζωής µια 22ετία, ο Μη Κυβερνητικός Οργανισµός Σύγχρονης Τέχνης της Λετονίας οργανώνει εκδηλώσεις 
και εκθέσεις, διεξάγει έργα έρευνας και εκπαίδευσης, µε βασικό πυρήνα τις φυλετικές και µειονοτικές διακρίσεις, όπως 
και τα ζητήµατα διατήρησης της πολιτιστικής µνήµης. Καθώς οραµατίζεται µια δίκαιη και συµπεριληπτική κοινωνία, η LCCA 
‘τρέχει’ και προγράµµατα θεραπευτικής τέχνης, σε µια προσπάθεια να συµβάλλει στην προσβασιµότητα εµποδιζόµενων 
ατόµων και να τους βοηθήσει στην κοινωνική ενσωµάτωση. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Η Μουσική 
ως τρόπος 
παρέµβασης

Μαρία Σταµατέλου 
Ψυχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 

Η µουσική - µαζί µε τη ζωγραφική, το θέατρο, το χορό, τη δηµιουργική γραφή και το παιχνίδι - ανήκει στις εικαστικές θεραπείες για την άνοια. 
Σύµφωνα µε τον Εθνικό Οργανισµό των Συλλόγων Θεραπειών µέσω των ∆ηµιουργικών Τεχνών των Η.Π.Α., οι περισσότερες από 
τις παραπάνω θεραπείες, θεωρούνται «θεραπείες δηµιουργικής τέχνης» και δεν εστιάζουν µόνο στη χρήση του λόγου, αλλά ενισχύουν 
την προσωπική έκφραση, τη φαντασία, την ενεργό συµµετοχή και την αλληλεπίδραση. 
Ειδικότερα, η µουσική, είτε αυτό περιλαµβάνει την ακρόαση, το τραγούδι ή το παίξιµο ενός µουσικού οργάνου, συµβάλλει 
στην αποκατάσταση γνωστικών ελλειµάτων – όπου αυτό είναι εφικτό - στη διευκόλυνση οργάνωσης και ταξινόµησης των πληροφοριών 
στον εγκέφαλο και φυσικά στη συναισθηµατική αποφόρτιση και χαλάρωση. 
Η µουσική εµπλέκει πολλές εγκεφαλικές λειτουργίες, που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Ο εγκέφαλος, σαν δοµή, µπορεί να οργανωθεί 
και να προσαρµοστεί ανάλογα µε τις εµπειρίες και τις δραστηριότητες του ατόµου. Η µουσική έχει αποδειχτεί ότι µπορεί να µεταβάλλει 
την εγκεφαλική δραστηριότητα, µε τελικό στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της, καθώς επηρεάζει τα νευρικά δίκτυα 
που εµπλέκονται και τα καθιστά πιο ενεργά σχετικά µε τις γνωστικές λειτουργίες. 

Την ίδια ώρα, βοηθάει το άτοµο µε άνοια να προσδιορίσει την έννοια του χρόνου και του ρυθµού. Είναι χρήσιµο να κατανοήσουµε 
το ανθρώπινο σώµα ως ένα όργανο που διέπεται από ρυθµό - είτε αυτό σχετίζεται µε τα όργανα του σώµατος, µε την αναπνοή, είτε µε 
τον καρδιακό ρυθµό. Οι βιολογικοί ρυθµοί οργανώνουν τα συστήµατα του σώµατος µας, µε σκοπό την καλύτερη και οµαλή λειτουργία του. 
Επιπλέον, το εσωτερικό ρολόι του οργανισµού µας εµφανίζει ρυθµό περίπου 24 ωρών - όσες και η περιστροφή της Γης γύρω από τον εαυτό 
της. Οι ρυθµοί του εσωτερικού αυτού ρολογιού ονοµάζονται κιρκαδιανοί ρυθµοί. Είναι, λοιπόν, αυτή η ρυθµικότητα του οργανισµού, 
που επηρεάζεται από πολλούς κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, γενετικούς και βιοχηµικούς παράγοντες. Κατά συνέπεια, ο οργανισµός µας 
εκπαιδεύεται να τους συγχρονίζει και να προσαρµόζεται σε αυτούς, για να λειτουργεί εύρυθµα. Για τον λόγο αυτό, το µουσικό ερέθισµα, 
που δίνεται σ’ έναν άνθρωπο µέσω του ρυθµού, ενεργοποιεί και συγχρονίζει ταυτόχρονα πολλά µέρη του εγκεφάλου, δηµιουργώντας 
µοτίβα, πάνω στα οποία µπορούν να ταξινοµηθούν ευκολότερα οι πληροφορίες. Για παράδειγµα, µεγάλος όγκος πληροφοριών 
περιλαµβάνεται σε σύντοµα τραγούδια, καθιστώντας ευκολότερη την εκµάθηση και χαµηλότερο το µνηµονικό φορτίο. 
Ειδικότερα, στις διαταραχές µνήµης, έχει διαπιστωθεί πως η µουσική µπορεί να λειτουργήσει ως µέσο για την ενίσχυση της µνηµονικής 
ικανότητας, κυρίως αναφορικά µε την λεκτική µάθηση και την ανάκληση. Τα ρυθµικά ερεθίσµατα από ένα τραγούδι βοηθούν το άτοµο 
να επεξεργαστεί, να οργανώσει και να ταξινοµήσει τις πληροφορίες µέσω µιας απλής τεχνικής. Επίσης, πρόσφατες έρευνες δείχνουν 
ότι οι µουσικές µνήµες είναι διαθέσιµες και διατηρούνται περισσότερο από τις µη µουσικές µνήµες. 
Η µουσική, λόγω του συναισθηµατικού φορτίου που εµπεριέχει,  µπορεί να διευκολύνει την ανάκληση αυτοβιογραφικών στοιχείων 
σε ασθενείς, πιθανότητα µέσω του µηχανισµού της συνειρµικής µάθησης που ενεργοποιεί τις µη µουσικές µνήµες.  
Εκτός από τις τεχνικές και τις στοχευµένες µουσικοθεραπευτικές παρεµβάσεις, η µουσική προκρίνεται ως θεραπεία έκφρασης για την 
επίδραση, που ασκεί στις ψυχοκοινωνικές και συναισθηµατικές λειτουργίες του ανθρώπου. Η καθηµερινή ενασχόληση µε τη µουσική είναι 
ευχάριστη και απολαυστική, καθώς ενισχύει τη χαλάρωση, αποτρέπει την απόσπαση της προσοχής από αρνητικά ερεθίσµατα και βελτιώνει 
τον συντονισµό της κίνησης. 
Ερευνητικά δεδοµένα έχουν δείξει πως η ακρόαση της µουσικής µπορεί να εξελιχθεί σε µια ευχάριστη ρουτίνα, εφόσον τα ακούσµατα 
είναι οικεία, έχουν ρυθµό και ένταση και, σε κάποιες περιπτώσεις, οι στίχοι των τραγουδιών ταιριάζουν µε την συναισθηµατική κατάσταση 
του ασθενούς. Μελέτες επίσης πιστώνουν στη µουσική µια κατευναστική επίδραση σε καταστάσεις έντονης διέγερσης και αναγνωρίζουν, 
πως προωθεί εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης των συναισθηµάτων σε λεκτικό και µη, επίπεδο. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ποιος µπορεί να υποβάλει την αίτηση και µε ποιόν τρόπο;
Μετά το πέρας της ψηφιακής υποβολής της αίτησης  
(οι εγγραφές γίνονταν έως και τις 26 Ιουνίου 2022 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://prosopikosvoithos.gov.gr), 
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους 
στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της περιοχής όπου διαµένουν. 
Στην περίπτωση που ο ωφελούµενος τελεί σε δικαστική συµπαράσταση, 
η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαστικό συµπαραστάτη. 

Πώς θα αξιολογηθούν οι ωφελούµενοι του προγράµµατος;
Οι επιλέξιµοι για χρηµατοδότηση θα αξιολογηθούν από Ειδικές 
Επιτροπές (κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και εργοθεραπευτή), 
που έχουν συγκροτηθεί για αυτόν το σκοπό στον χώρο διαµονής 
του ατόµου  - ακόµα και αν αυτός διαµένει σε κλειστή δοµή υγείας. 

Υπάρχει κάποιος περιορισµός στους επιλέξιµους 
συµµετέχοντες;
Οι αξιολογήσεις θα ολοκληρωθούν µε την συµπλήρωση 1.000 
ωφελουµένων ανά φάση υλοποίησης του προγράµµατος. 
Παράλληλα, θα αξιολογηθούν, τηρώντας την ακόλουθη σειρά 
ποσόστωσης: 60% άτοµα µε κινητική αναπηρία, 35% άτοµα 
µε νοητική ή/και αναπτυξιακή ή/και ψυχική αναπηρία, 5% άτοµα 
µε αισθητηριακή αναπηρία. 

Τι κάνω σε περίπτωση που εγκριθεί το αίτηµά µου 
για προσωπικό βοηθό;
Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, οι ωφελούµενοι 
θα έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών, 
το οποίο έχει δηµιουργηθεί µε σκοπό οι ίδιοι ή οι δικαστικοί τους 
συµπαραστάτες να µπορούν να αναζητήσουν, να επικοινωνήσουν 
και να επιλέξουν έναν ή περισσότερους Προσωπικούς Βοηθούς 
για τις πάγιες και έκτακτες ανάγκες τους.  

Για πόσες ώρες µπορεί να µε συνδράµει 
ένας Προσωπικός Βοηθός;
Οι ωφελούµενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, είτε µεταξύ 
της ωριαίας προσωπικής βοήθειας από ένα ή περισσότερα άτοµα, 
είτε προσωπικής βοήθειας από έναν Προσωπικό Βοηθό, 
που θα διαµένει µαζί του σε καθεστώς συνοίκησης. Στην περίπτωση 
επιλογής της ωριαίας παροχής, ο Προσωπικός Βοηθός δύναται 
να βοηθάει 8 ώρες ηµερησίως και έως 40 ώρες εβδοµαδιαίως. 
Αν πάλι, ο Προσωπικός Βοηθός βρίσκεται σε καθεστώς συνοίκησης, 
δικαιούται να απέχει από την παροχή βοήθειας έως και µία ηµέρα 
την εβδοµάδα. 

Για πόσο χρονικό διάστηµα µπορώ να έχω 
προσωπική βοήθεια;
Η πρώτη φάση του προγράµµατος - η οποία έχει ήδη ξεκινήσει-  
υλοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής και παρέχεται για δύο (2) έτη. 
Η δεύτερη φάση του Προγράµµατος, θα υλοποιηθεί σε περιοχές 
εκτός Αττικής και η βοήθεια θα παρέχεται για ένα (1) έτος. 

Ως ωφελούµενος θα έχω κάποια οικονοµική υποχρέωση;
Ο ωφελούµενος δεν έχει καµία οικονοµική υποχρέωση. 
Η καταβολή χρηµάτων γίνεται απευθείας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. 
σε τραπεζικό λογαριασµό που διατηρεί ο Προσωπικός Βοηθός 
σε πιστωτικό ίδρυµα της Ελλάδος. Μάλιστα, σε περίπτωση 
συνοίκησης µε τον Προσωπικό Βοηθό, προβλέπεται και για 
τον ωφελούµενο το ποσό των 250€/µηνιαίως ώστε να παρέχει 
στον Βοηθό του το δικό του επιπλωµένο δωµάτιο και διατροφή.

Οι Προσωπικοί Βοηθοί θα είναι εκπαιδευµένοι ;
Οι υποψήφιοι Προσωπικοί Βοηθοί, που επιθυµούν να εγγραφούν 
οριστικά στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών, θα πρέπει να έχουν  
ολοκληρώσει ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει ζητήµατα του θεσµικού πλαισίου προσωπικής 
βοήθειας, δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, βασικά στοιχεία
 της αναπηρίας και τρόπους υποστήριξης ανά τύπο αναπηρίας.

Που εντάσσεται το συγκεκριµένο πρόγραµµα;
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 
µε την χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πρόγραµµα του Προσωπικού Βοηθού είναι µόνον η αρχή 
για την υποστήριξη των ατόµων µε αναπηρία και την, το δυνατόν, 
ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Είναι αναγκαίο, στο άµεσο µέλλον, 
να δούµε και άλλα παρεµφερή προγράµµατα, τα οποία 
θα συµπεριλαµβάνουν και άτοµα µεγαλύτερων ηλικιών, 
προκειµένου και οι ηλικιωµένοι ασθενείς να διαβιούν 
ανεξάρτητα και να εντάσσονται µε αξιοπρέπεια στην κοινωνία.

Πιλοτικό Πρόγραµµα 
«Προσωπικός Βοηθός» για άτοµα µε αναπηρία

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα νέο πρόγραµµα, που αφορά στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης του ατόµου µε αναπηρία 
και την συµπερίληψή του στην κοινωνία, µε βάση τις προσωπικές του ανάγκες και συνθήκες ζωής. 

Το πρόγραµµα αυτό ονοµάζεται «Προσωπικός Βοηθός» και παρακάτω σηµειώνουµε τις βασικές προϋποθέσεις 
για τη συµµετοχή σε αυτό: 

Απευθύνεται σε:
• Άτοµα ηλικίας 16 έως 65 ετών

• Άτοµα που διαθέτουν απόφαση ΚΕΠΑ µε συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή µεγαλύτερο του 67% σε ισχύ
• Άτοµα µε κύρια κατοικία εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής 

• Χρήστες, που το ατοµικό τους εισόδηµα (αν έχουν) δεν ξεπερνάει  το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000)

Ειρήνη Βαµβακάρη
Κοινωνική Λειτουργός, MSc
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Τα µηνύµατα που λάµβανε η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών από τους κατοίκους αυτού του ορεινού κεφαλοχωρίου ήταν πολλά. 
Η ανάγκη να ενηµερωθούν για την άνοια και τους τρόπους αντιµετώπισής της διατυπωνόταν συχνά και µε ποικίλους 
τρόπους. Ωστόσο, οι υγειονοµικοί περιορισµοί, που επέβαλλε η πανδηµία Covid-19 ήταν αποτρεπτικοί. 

Τα µέλη των γυναικείων συλλόγων της περιοχής, του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Καϊτσας και του Συλλόγου Γυναικών 
∆οµοκού «Φιλαρέτη» είχαν ήδη έρθει σε επαφή µε το έργο της Εταιρείας – κατά την δύσκολη περίοδο του εγκλεισµού
 - µέσα από τις διαδικτυακές εκδηλώσεις και συναντήσεις, που οργανώνονταν συστηµατικά τους µήνες των lockdown 
για τους φροντιστές των ατόµων µε άνοια. 

Παρόλα αυτά, η φτωχή εξοικείωσή τους µε τις νέες τεχνολογίες παρέµενε ένα εµπόδιο στην µεταξύ τους επικοινωνία.
 Ήταν η στιγµή, που η πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την ‘Ανοια, 
Παρασκευή Σακκά – και καθώς η πανδηµία βρισκόταν σε αποδροµή – θα επισκεπτόταν το γραφικό χωριό της ορεινής 
Φθιώτιδας, προκειµένου να κάνει στους κατοίκους της µια πλήρη ενηµέρωση για τα δεδοµένα της νόσου και 
τις προτεινόµενες λύσεις στην διαχείρισή της. 

Η οµιλία της ∆ρ. Σακκά οργανώθηκε στις αρχές του περασµένου µήνα,  την Τρίτη 7 Ιουνίου, µε την θεµατική 
«Αναγνωρίζοντας τα σηµεία και τα συµπτώµατα της άνοιας». Η οµιλία φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ωδείου 
της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας, συγκεντρώνοντας - µε ευχάριστη έκπληξη - το ενδιαφέρον ολόκληρης της τοπικής 
κοινότητας που, όχι µόνο έσπευσε να την παρακολουθήσει, αλλά και να οργανώσει παράλληλες ευχαριστήριες εκδηλώσεις 
για την ολιγοµελή οµάδα της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, που βρισκόταν εκεί. 

Περισσότερα από 100 άτοµα έδωσαν το παρών στο αµφιθέατρο του ∆ιοικητηρίου της κοινότητας – που λειτουργεί 
ως παράρτηµα του Ωδείου στο χωριό της Οµβριακής. Ανάµεσά τους, ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, 
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, ο Περιφερειακός Σύµβουλος Νικόλαος Μπέτσιος, ο ∆ήµαρχος ∆οµοκού Χαράλαµπος 
Λιόλιος, ο Αντιδήµαρχος ∆οµοκού, Ανδρέας Λαϊνάς και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Γρηγόρης Αποστολόπουλος. 
Από την εκδήλωση δεν θα µπορούσαν να λείπουν οι δραστήριες γυναίκες των δύο πολιτιστικών συλλόγων, που αποτέλεσαν 
και τη θρυαλλίδα αυτής της επίσκεψης.    

Η ∆ρ. Σακκά αναφέρθηκε στα επί µέρους χαρακτηριστικά της νόσου 
Alzheimer κατά το πρώτο στάδιο εµφάνισής της, αλλά και στις διαταραχές 
συµπεριφοράς, που τις διαδέχονται, σε περίπτωση που η νόσος 
δεν διαγνωστεί και δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα. 

Η θερµή και συγκινητική ανταπόκριση των Οµβριανών στην επίσκεψη 
της οµάδας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών ήταν µια ακόµα επιβεβαίωση 
για την ανάγκη ενηµέρωσης των κατοίκων της ελληνικής περιφέρειας 
για την καλπάζουσα νόσο και την επείγουσα ανάγκη εξακτίνωσης 
των Κέντρων Ηµέρας και των Συµβουλευτικών Σταθµών για την Άνοια 
σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

 
 

Επίσκεψη στην Οµβριακή ∆οµοκού

Σύµφωνα µε τις γραπτές αναφορές 
µοναχών, η Οµβριακή ∆οµοκού υπάρχει 
ως χωριό από τα µέσα του 16ου αιώνα 
(1565 µ.Χ.). Το χωριό βρίσκεται στο δήµο 
∆οµοκού του νοµού Φθιώτιδας, 
χτισµένο σε υψόµετρο 535 µέτρων 
στις βόρειες πλαγιές του βουνού ‘Οθρυ. 
Σε πληθυσµό είναι η τρίτη µεγαλύτερη 
κοινότητα της περιοχής, µαζί µε την όµορη 
Θεσσαλιώτιδα. Παραδοσιακό χωριό 
της Στερεάς Ελλάδας, µε πολλές φυσικές 
οµορφιές και θρησκευτικά µνηµεία. 
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Στόχος των δηµιουργικών δραστηριοτήτων στα άτοµα µε άνοια είναι το χτίσιµο της αυτοεκτίµησης του ατόµου. Είναι πολύ σηµαντικό να νιώσει ικανός, 
χρήσιµος και σε επικοινωνία µε τους γύρω του. Οι δηµιουργικές δραστηριότητες βοηθούν στη νοητική ενδυνάµωσή του, καθώς έρχεται σε επαφή 
µε γνώριµα υλικά, που χρησιµοποιούσε σε πρότερη φάση της ζωής του, δραστηριότητες και χόµπι, που συνήθιζαν να τον ευχαριστούν.
Επίσης, βελτιώνουν το αισθητηριακό κοµµάτι, µέσα από τη χρήση των υλικών, των χρωµάτων και των ήχων. Αναπτύσσουν την φαντασία, γεµίζουν 
τον χρόνο τους, ανακινούν και φέρνουν στην επιφάνεια παλιά ταλέντα.
Η δηµιουργική δραστηριότητα δίνει την ικανοποίηση στα άτοµα µε άνοια να προσφέρουν κάτι χειροποίητο στα οικεία τους πρόσωπα ή ακόµα 
και να διακοσµήσουν τον δικό τους χώρο. Φυσικά, εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, αναβαθµίζεται και η ζωή των φροντιστών, 
αφού τους δίνεται η ευκαιρία για κοινό ψυχαγωγικό χρόνο.

∆ηµιουργική απασχόληση ατόµων µε άνοια

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Παναγιώτα Μυλωνά
Νοσηλεύτρια
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Οµάδα Λογοτεχνίας 
Η οµάδα καλεί τους συµµετέχοντες να ασκήσουν το κοµµάτι της φαντασίας τους, 
την έµπνευση, την παρατηρητικότητα, την προσοχή και να καλλιεργήσουν πρωτότυπες ιδέες.

Οµάδα Ψυχικής Ενδυνάµωσης µέσω της Ζωγραφικής 
Στόχος της οµάδας είναι η ευαισθητοποίηση βασικών λειτουργιών, µέσω της ζωγραφικής και της εικαστικής έκφρασης. 
Συµβάλλει επίσης,  στην ψυχική ενδυνάµωση, τονώνει τη δηµιουργικότητα, το αίσθηµα της ελευθερίας 
και εν τέλει δίνει χαρά στους συµµετέχοντες. 

Θεραπεία δια αναµνήσεων 
Η διαδικασία ανακίνησης της µνήµης επιδιώκει να ανασύρει σηµαντικά γεγονότα και  εµπειρίες από το παρελθόν του ατόµου,
αξιοποιώντας φωτογραφικό υλικό και ποικίλα άλλα ερεθίσµατα. Σκοπός της, είναι η συναισθηµατική ενίσχυση του ωφελούµενου
 - κυρίως ως προς την αναγέννηση του αισθήµατος της ατοµικής ταυτότητας - η βελτίωση της διάθεσης του, η αύξηση της αυτοεκτίµησής του. 

∆ραστηριότητες στο σπίτι για τους Φροντιστές 
Οι δραστηριότητες µε τις οποίες µπορεί ο φροντιστής να τροφοδοτήσει ένα άτοµο µε άνοια µπορεί να έχουν ως αφετηρία απλές λειτουργίες, 
ακόµα και τη συνεργασία στις καθηµερινές δραστηριότητες του σπιτιού. Οι δυο τους, µπορούν να µαγειρέψουν κάτι απλό στην παρασκευή 
ή να φροντίσουν, από κοινού, τον κήπο ή τη βεράντα του σπιτιού. 

Επίσης, η βελτίωση της νοητικής, συναισθηµατικής και σωµατικής δυνατότητας των ατόµων µε άνοια, 
αλλά και η διατήρηση ζωντανής της σχέσης µε τους φροντιστές και τους οικείους τους 
µπορεί να εξυπηρετηθεί και από δραστηριότητες, όπως:

Προφυλάξεις 
•  Έλεγχος για πιθανόν αλλεργίες σε κόλλες, βερνίκια κτλ.
•  Ασφαλή υλικά, π.χ. ψαλίδια µε στρογγυλεµένες άκρες.
• Επίβλεψη του χώρου, προκειµένου να µην καταπιούν κάτι.

Ειδικοί  θεραπευτικοί στόχοι 
Νευρο-µυοσκελετικές δεξιότητες, κινητικές δεξιότητες, γνωστικές και αντιληπτικές δεξιότητες, ψυχο-κοινωνικές δεξιότητες.

∆ιαδικασία εκτέλεσης
• Ζητάµε από το άτοµο µε άνοια να κατονοµάσει τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει, 
    συγκεντρώνουµε όλα όσα θα χρειαστεί στην παραγωγική διαδικασία 
    και τοποθετούµε ετικέτες µπροστά τους.  
• Σε περίπτωση που το άτοµο δυσκολεύεται να εκτελέσει µια κίνηση 
    µπορούµε να κατευθύνουµε το χέρι του, τον παρακινούµε να µιµηθεί 
    τις κινήσεις µας ή τον καθοδηγούµε µε το βλέµµα µας. 
• ∆ίνουµε καθαρές και αργές οδηγίες. 
• Παρακινούµε το άτοµο να λαµβάνει πρωτοβουλίες, ρωτάµε τη γνώµη του, 
    τονώνοντας, έτσι, την αυτοπεποίθηση του.

• Ακρόαση µουσικής
• Παρακολούθηση ντοκιµαντέρ ή παλιάς ταινίας
• Περίπατος 
 

• Ζαχαροπλαστική
• Λύσιµο σταυρόλεξων
• Ζωγραφική 
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Περίοδος ∆ιακοπών: 
Συµβουλές για την καλύτερη διαχείριση
της φροντίδας του ατόµου µε άνοια.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Η καλοκαιρινή ανάπαυλα δεν είναι µακριά. Πόσο µάλλον, όταν η προετοιµασία για τις καλοκαιρινές διακοπές αφορά σε άτοµα µε άνοια 
και τους φροντιστές τους. Εκτιµάται ως αναγκαίος ένας καλός προγραµµατισµός από τους φροντιστές, προκειµένου να προλάβουν 
την διαχείριση συναισθηµάτων άγχους και ανησυχίας, που ενδεχοµένως αισθανθούν τα αγαπηµένα τους πρόσωπα. 
Είναι γνωστό πως ένα σταθερό περιβάλλον και η συµµόρφωση σε µια ρουτίνα συµβάλλουν στη διατήρηση ισορροπίας στις νοητικές 
λειτουργίες του ατόµου µε άνοια και βοηθούν στην καλή του διάθεση. 
Αυτό σηµαίνει πως η µετακίνηση από την γνώριµη µόνιµη κατοικία προς άγνωστους παραθεριστικούς προορισµούς, οι υψηλές 
θερµοκρασίες, η πολυκοσµία σε τουριστικά µέρη είναι πιθανόν να προκαλέσουν αναστάτωση στην καθηµερινότητα τόσο του ίδιου 
του ατόµου µε άνοια, όσο και του φροντιστή του. 
Τα άτοµα µε άνοια είναι ευαίσθητα σε αλλαγές και συχνά έχουν την ανάγκη να παραµένουν στον οικείο χώρο τους. Ως εκ τούτου, είναι 
κρίσιµο οι φροντιστές να προετοιµάζουν το έδαφος για την αναχώρηση και την παραµονή τους σε ένα άλλο χώρο και µέρος, δίνοντας 
σαφείς πληροφορίες στο άτοµο µε άνοια, χρησιµοποιώντας θετική επικοινωνία και λόγο. Η αναφορά σε λεπτοµέρειες για τον προορισµό, 
τα πρόσωπα που θα τους συνοδεύσουν ή τα πρόσωπα που θα συναντήσουν, τα µέρη που θα επισκεφθούν, λειτουργεί ευεργετικά 
στην εξέλιξη της διαδικασίας. Επίσης, το πλάνο µιας εξόρµησης µπορεί να προστεθεί στο ηµερολόγιο που, ενδεχοµένως, χρησιµοποιεί 
το άτοµο µε άνοια, κάτι που θα λειτουργεί υπενθυµιστικά γι’ αυτό που πλησιάζει. 
Με αυτό τον τρόπο, το άτοµο µε άνοια δηµιουργεί µια νοερή εικόνα για το τι έπεται και του δίνεται χρόνος ώστε να κατανοήσει τις νέες 
πληροφορίες και να επικοινωνήσει τις σκέψεις του σχετικά µε αυτές. Επίσης, αν και εφόσον, η κατάσταση του ασθενούς το επιτρέπει, 
ο φροντιστής µπορεί να τον συµπεριλάβει στην οργάνωση των κοινών τους διακοπών. 
Από την άφιξη στον τόπο παραθερισµού και µετά, βοηθητική κρίνεται η προσαρµογή των καθηµερινών συνηθειών και δραστηριοτήτων, 
προκειµένου από τη µια, να προφυλαχθεί η πολυπόθητη ρουτίνα του ατόµου µε άνοια και από την άλλη, ο φροντιστής να διαχειριστεί 
αποτελεσµατικά τον κοινό χρόνο µαζί του. ∆ραστηριότητες, όπως η νοητική ενδυνάµωση µε ασκήσεις, η δηµιουργική απασχόληση 
µε ζωγραφική και µουσική ή οι χειροτεχνίες και η σωµατική άσκηση, είναι καλό να συνεχίζονται, δηµιουργώντας ένα πλαίσιο συναφές 
µε αυτό που βιώνει το άτοµο στην µόνιµη κατοικία του. 

Ελευθερία Ελβανίδη
Κλινική Ψυχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Αυτό, φυσικά, δεν αποκλείει την προσθήκη και νέων ιδεών ενασχόλησης, 
που θα οξύνουν τις νοητικές του λειτουργίες. Εξάλλου, η εξοχή είναι ιδανικό 
περιβάλλον ως προς τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, καθώς επιτρέπει 
ευκολότερα και συχνότερα περιπάτους στη φύση, βόλτες στην θάλασσα και φυσικά 
κολύµπι. Αν δε, οι διακοπές γίνονται σ’ ένα γνωστό και συχνά επισκέψιµο µέρος, 
η αναπόληση προηγούµενων βιωµάτων , που έχουν ζήσει εκεί, είναι ευεργετική 
για το άτοµο µε άνοια να ανακαλέσει ευχάριστες µνήµες και να πληµµυρίσει 
µε θετικά συναισθήµατα.
Καθώς οι υψηλές θερµοκρασίες, κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, είθισται 
να προκαλούν κόπωση και δυσφορία στο άτοµο µε άνοια, είναι προτιµητέο 
οι έξοδοι από το σπίτι να οργανώνονται νωρίς το πρωί και µετά τη δύση του ήλιου. 
Οι κοινωνικές επαφές στον τόπο των διακοπών είναι ένας ακόµα σηµαντικός 
παράγοντας, που χρειάζεται να ληφθεί υπόψιν. Οι επισκέψεις από φίλους 
και συγγενείς του ατόµου µε άνοια και της οικογένειας του, πρέπει να γίνονται 
τις κατάλληλες ώρες και µέρες, δηλαδή, στιγµές κατά τις οποίες το άτοµο µε άνοια 
βρίσκεται σε καλή διάθεση και είναι ξεκούραστο. Επίφοβες δε, θεωρούνται 
και οι πολυµελείς συναντήσεις. 

Η δυνατότητα διακοπών και η αλλαγή περιβάλλοντος είναι εξίσου απαραίτητες 
και για τον φροντιστή. Για την ακρίβεια,  οι φροντιστές έχουν ακόµα µεγαλύτερη ανάγκη 
να αποφορτιστούν και να χαλαρώσουν. Κατά συνέπεια, είναι σηµαντικό να επιλέξουν 
προορισµούς, που θα διευκολύνουν την απαιτούµενη φροντίδα: Μέρη µε εύκολη 
πρόσβαση, άνετο χώρο φιλοξενίας, προσαρµοσµένο στις ανάγκες του ατόµου 
µε άνοια,  περιοχές που διαθέτουν φαρµακείο ή κέντρο υγείας σε περίπτωση ανάγκης. 
Ιδανική για τον φροντιστή κρίνεται η διαµονή µε φίλους ή άλλα µέλη της οικογένειας, 
ώστε να µοιραστεί το φορτίο της φροντίδας. Είναι πολύτιµη τόσο η εξοικείωση 
και άλλων µελών του φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος µε την εµπειρία
της φροντίδας, όσο και η ενεργή συµβολή σε αυτήν. 
Η µετατόπιση της φροντίδας σε ένα διαφορετικό χώρο και τόπο µπορεί να προκαλέσει 
στρες, ανησυχία, αναστάτωση και στον φροντιστή εξίσου. Ο ίδιος χρειάζεται 
να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του, αλλά και να προσαρµόσει τις προσδοκίες του 
για τις διακοπές δίπλα σε ένα άτοµο µε άνοια. Στρατηγικές διαχείρισης άγχους, 
όπως η διατήρηση ηµερολογίου, οι τεχνικές χαλάρωσης, ο διαλογισµός και η επαφή 
µε την φύση, έχουν σηµαντικά οφέλη.
Οι διακοπές και η µεγαλύτερη ξεγνοιασιά µε την οποία είναι συνδεδεµένες, µπορούν 
να λειτουργήσουν ως µια ευκαιρία διπλής όψης: Να τονώσουν τη συναισθηµατική 
επαφή του φροντιστή µε το άτοµο µε άνοια και, την ίδια ώρα, να τον ωθήσουν
 ν’ αναζητήσει ένα προσωπικό νόηµα στη µεγάλη, καθηµερινή του προσπάθεια.  
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ως κατάκλιση ορίζεται η εντοπισµένη καταστροφή περιοχής του δέρµατος (και υποκείµενων ιστών), που αναπτύσσεται εξαιτίας 
της παρατεταµένης ισχαιµίας των ιστών λόγω πίεσης του δέρµατος.  Αυτό συµβαίνει σε κατακεκλιµένους ασθενείς, που τοποθετούνται 
στην ίδια θέση για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Η πίεση που ασκείται πάνω στο δέρµα, όπου υπάρχουν οστικές προεξοχές (και ειδικότερα η ένταση και η διάρκειά της), οδηγεί αρχικά 
σε ισχαιµία, οίδηµα, φλεγµονή και νέκρωση των ιστών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί έλκος και έντονες ‘ρωγµές’ στη περιοχή. 
Οι πιο ευαίσθητες περιοχές είναι οι πτέρνες, η ιερά χώρα, οι αγκώνες, η ωµοπλάτη, ο µείζων τροχαντήρας, οι πλευρές, το ακρώµιο, 
τα αυτιά, τα δάκτυλα, τα γόνατα, τα γεννητικά όργανα (στους άνδρες), το στήθος (στις γυναίκες), τα ζυγωµατικά, το πιγούνι. 

Το πρώτο σηµάδι της κατάκλισης είναι η µόνιµη ερυθρότητα (κοκκινίλα) 
πάνω από την οστική προεξοχή, η οποία, αν δεν αντιµετωπιστεί κατάλληλα και γρήγορα, 
οδηγεί σε φλεγµονή και νέκρωση της περιοχής.

Οι κατακλίσεις διακρίνονται τέσσερα στάδια:

Η πρακτική της πρόληψης παραµένει ο ακρογωνιαίος λίθος για την αντιµετώπιση των κατακλίσεων. 
Η καθηµερινή και επιµελής φροντίδα του ασθενούς είναι ο καλύτερος τρόπος αποφυγής τους. 

Η «χάρτα» προστασίας από κατακλίσεις περιλαµβάνει τις ακόλουθες οδηγίες: 
• Συστηµατική παρακολούθηση του δέρµατος του ασθενούς, τουλάχιστον τρεις φορές την ηµέρα, 
    δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα προεξέχοντα µέρη του σώµατος
• Στρώµα εναλλασσόµενης πίεσης (αερόστρωµα), το οποίο συµβάλλει στην πρόληψη, 
    την  υποστήριξη αλλά και την θεραπεία της κατάκλισης
• Αλλαγή θέσεως του ασθενούς κάθε δύο ώρες, χρησιµοποιώντας όλες τις θέσεις 
    (ύπτια, πρηνή, πλάγια) - εκτός αν υπάρχει αντένδειξη
• Μετατόπιση του βάρους σώµατος τουλάχιστον κάθε 30 λεπτά, µε ανάλογες κινήσεις του κρεβατιού
• Αποφυγή της τριβής κατά την µετακίνηση, αφού µπορεί να προκαλέσει επιδείνωση της κατάκλισης 
    προκαλώντας βλάβη της επιδερµίδας, επιµόλυνση του τραύµατος και απώλεια υγρών
• Ελαφρό µασάζ γύρω από τα σηµεία ερυθρότητας ανά δύο ώρες
• Χρησιµοποίηση συστηµάτων υποστήριξης, για να ελαττωθεί η πίεση στο δέρµα, µε επιστρώµατα αφρού, 
    συσκευές γεµισµένες µε νερό, ανυψωτικό µαξιλάρι, κ.ά.
• Συνεχής αξιολόγηση της αιµάτωσης της πάσχουσας περιοχής
• Σεντόνια στεγνά και χωρίς πτυχώσεις
• Χρήση ουδέτερου σαπουνιού καθαριότητας (το παραδοσιακό πράσινο σαπούνι από ελαιόλαδο θεωρείται ιδανικό)
• Επάλειψη λεπτού στρώµατος κρέµας, γαλακτώµατος ή λοσιόν ενυδάτωσης στις πάσχουσες περιοχές, µια φορά την ηµέρα 
• ∆ιατήρηση του δέρµατος σε καθαρή, στεγνή και δροσερή κατάσταση 
• Προστασία του δέρµατος από τον ιδρώτα, τις εκκρίσεις τραυµάτων και τα ούρα
• Άµεση καθαριότητα της περιοχής µετά από κένωση
• Αύξηση σωµατικής δραστηριότητας, ενεργητικής και παθητικής
• Φροντίδα για µείωση οιδηµάτων - αν υπάρχουν
• Χρήση ψυχρών επιθεµάτων στα σηµεία κνησµού – αν υπάρχει –χορήγηση αντιισταµινικών βάσει ιατρικών οδηγιών 
    και κοµµένα νύχια για αποφυγή τραυµατισµού του ασθενούς
Συµπληρωµατικά, συνίσταται οι ασθενείς µε κατακλίσεις να πίνουν άφθονο νερό (τουλάχιστον 8-10 ποτήρια σε καθηµερινή βάση), 
ώστε το δέρµα να διατηρείται ενυδατωµένο και απαλό. Επίσης, το νερό βοηθά στην αποµάκρυνση των νεκρών κυττάρων. Οι ασθενείς 
πρέπει αποφεύγουν το κάπνισµα, αφού ξηραίνει το δέρµα και µειώνει την παροχή αίµατος, µε αποτέλεσµα, τόσο  να ευνοείται 
η δηµιουργία κατάκλισης, όσο και να επιβραδύνεται η διαδικασία επούλωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να αποφεύγονται τα ροφήµατα, 
που περιέχουν καφεΐνη, όπως το τσάι και ο καφές, αφού έχουν το ίδιο αποτέλεσµα µε το κάπνισµα.
Τέλος, κεντρική επιλογή για την θεραπεία από τις κατακλίσεις είναι η υιοθέτηση µιας υγιεινής και ισορροπηµένης διατροφής, πλούσια 
σε βιταµίνες ( A, B, C, D και Ε), ψευδάργυρο, σίδηρο  και φυτικές ίνες. Και στις κατακλίσεις, η καλύτερη αντιµετώπιση είναι η πρόληψη. 

Μ.Θεοδωρέλου
Νοσηλεύτρια
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Η κατάκλιση στην καθηµερινότητα
των ατόµων µε άνοια: Πρόληψη.

Α΄στάδιο: 
Το δέρµα είναι ανέπαφο 
(χωρίς άνοιγµα) 
αλλά παρουσιάζει 
µόνιµη ερυθρότητα

Β’  στάδιο: 
Το δέρµα παρουσιάζει 
επιφανειακή εξέλκωση 
(επιφανειακό έλκος 
που παρουσιάζεται κλινικά 
ως εκδορά ή φλύκταινα)

Γ’  στάδιο: 
Βαθύτερη εξέλκωση, 
µε επέκταση στο υποδόριο ιστό, 
στους µύες και στα οστά

∆’ στάδιο: 
Επιπληγµένη εξέλκωση 
µε επέκταση σε άλλες εξελκώσεις 
ή σωµατικές κοιλότητες 
(ουροδόχος κύστη, κόλπος, 
έντερο, αρθρώσεων)

• Οι νευροχειρουργικοί ασθενείς
• Οι τετραπληγικοί, παραπληγικοί ασθενείς
• Οι νοσηλευόµενοι σε ΜΕΘ

• Οι ηλικιωµένοι
• Οι ασθενείς µε µειωµένη κινητικότητα
• Τα άτοµα µε διαταραχή θρέψης
• Οι ορθοπεδικοί ασθενείς

Στις οµάδες υψηλού κινδύνου διακρίνονται: 
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Αυτό το καλοκαίρι, στις ελληνικές θάλασσες, όπως και στην υπόλοιπη Μεσόγειο, παρατηρείται 
έξαρση της εµφάνισης της µωβ µέδουσας (Pelagia noctiluca). Η κλιµατική αλλαγή, η αύξηση 
της θερµοκρασίας της θάλασσας και η υπεραλίευση των ψαριών - θηρευτών της, διευκολύνει
την ανάπτυξή της.  Το είδος της Pelagia noctiluca συγκαταλέγεται στα πιο επικίνδυνα είδη µεδουσών 
της µεσογειακής λεκάνης. Κι αυτό, γιατί το τσίµπηµά της είναι επώδυνο, λόγω της νευροτοξίνης που περιέχει.  
Είναι αναγνωρίσιµη από τα τέσσερα κύρια και τα οκτώ πιο µακριά και λεπτότερα πλοκάµια της, 
µαζί µε ένα διάστικτο «καπέλο» και µωβ εσωτερικό. Σε νεαρή ηλικία το χρώµα της είναι πορτοκαλοκαφέ, ενώ όταν ενηλικιώνεται 
παίρνει το (γνωστό πλέον) έντονο µωβ χρώµα. 
Ταξιδεύει σε µεγάλα και σχετικά πυκνά σµήνη και κινείται µε ανεµογενή ρεύµατα, κάτι το οποίο δεν καθιστά καµιά παραλία ασφαλή 
από την παρουσία της. Ήδη, µεγάλες συγκεντρώσεις έχουν παρατηρηθεί στο Ιόνιο, την περιοχή του Αργοσαρωνικού, στο Νότιο Αιγαίο 
και στην Κρήτη. 

Σε περίπτωση τσιµπήµατος, τα πιο συχνά συµπτώµατα αναφέρουν πόνο µε αίσθηµα καύσου, πιθανή «µελανιά» από το αποτύπωµα 
της µέδουσας στο δέρµα, τοπικό οίδηµα, ναυτία, χαµηλή πίεση, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, έµετος, διάρροια, δύσπνοια. Σε σπάνιες περιπτώσεις, 
ως αποτέλεσµα του τσιµπήµατος, µπορούν να παρουσιαστούν δερµονεκρωτικές  και καρδιο-νευροτοξικές επιδράσεις, γενικευµένο 
αγγειοοίδηµα, διαταραχές επιπέδου επικοινωνίας - συνείδησης. Αν παρουσιάσετε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα είναι επιβεβληµένη 
η άµεση διακοµιδή στο νοσοκοµείο.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, κατά την επίσκεψη στη θάλασσα, είναι φρόνιµο να έχετε µαζί σας γάντια, ένα κυπελάκι, ένα τσιµπιδάκι 
και ιδανικά λίγη µαγειρική σόδα (αναλογία 1:1 µε θαλασσινό νερό), κορτιζονούχα κρέµα και κάποιο αντισταµινικό χάπι. 

Το τσίµπηµα αδρανοποιείται µόνο µε ελαφρύ αλκαλικό διάλυµα (µαγειρική σόδα διαλυµένη σε νερό) και όχι µε όξινο. 
Γι’ αυτό απαγορεύεται η χρήση γλυκού νερού, οινοπνεύµατος, αµµωνίας ή ξυδιού, καθώς κινδυνεύουν να επιδεινώσουν την κατάσταση. 
Το φαινόµενο της εµφάνισης των µεδουσών είναι σαφές πως θα επηρεάσει τη χαρά των καλοκαιρινών µπάνιων. Ωστόσο, µε µια σχετική 
προετοιµασία µπορούµε να αποφύγουµε τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Πριν ξεκινήσετε για τη βουτιά της ηµέρας, συµβουλευτείτε τις µετεωρολογικές 
προβλέψεις, ώστε να επιλέξετε µια παραλία όπου οι άνεµοι φυσούν σε αντίθετη φορά µε τον προσανατολισµό της. Αυτό σηµαίνει πως αν υπάρχουν 
µωβ µέδουσες στα νερά της θα παρασυρθούν στα βαθιά, µειώνοντας τις πιθανότητες για ατυχείς συναντήσεις. Επίσης, οι παραλίες µε πλαγκτόν 
θεωρούνται πιο επίφοβες να γίνουν στέκι µεδουσών. Αν, πριν από εσάς, άλλοι λουόµενοι έχουν διαπιστώσει την παρουσία πληθυσµών, αποφύγετε 
το κολύµπι στη συγκεκριµένη παραλία. Επίσης, η πρακτική της ανάσυρσης µεδουσών στην αµµουδιά, µόνο επικίνδυνη µπορεί να αποδειχθεί 
για τους επισκέπτες που περπατούν τριγύρω. 
Βασικός οδηγός, λοιπόν, για τα φετινά µας µπάνια είναι η σύνεση και η καλή προετοιµασία. 

Πως να αντιµετωπίσουµε 
το τσίµπηµα της Μωβ Μέδουσας

Μάιρα Θεοδωρέλου 
Νοσηλεύτρια
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ξεπλύνετε την πληγείσα περιοχή 
µε θαλασσινό νερό, χωρίς να τρίβετε το δέρµα. 
Φροντίστε να έχετε µαζί σας διαθέσιµη 
µικρή ποσότητα µαγειρικής σόδας, ώστε να εφαρµόσετε
ένα διάλυµα σόδας (αναλογίας 1:1) 
για δύο λεπτά. Στη συνέχεια, ξεπλένετε µε θαλασσινό νερό.

3. Τοποθετήστε παγοκύστη ή κάποιο παγωµένο
αναψυκτικό πάνω στην πληγείσα περιοχή, 
τυλιγµένο σε µια σακούλα ή κάποιο ύφασµα 
για 5-15 λεπτά. Σε περίπτωση που ο πόνος 
δεν υποχωρεί, επαναλάβετε την διαδικασία.

4. Μην τυλίξετε µε επίδεσµο 
το σηµείο του τσιµπήµατος.

2. Χρησιµοποιήστε πλαστικά γάντια  
για να αφαιρέσετε τα, τυχόν, υπολείµµατα
του µείγµατος ή τα υπολείµµατα 
από τα πλοκάµια της µέδουσας. 
Εναλλακτικά, για την αποµάκρυνσή τους, 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια παλιά 
πιστωτική κάρτα, που δεν χρησιµοποιείτε. 
Μην αγγίξετε την ερεθισµένη περιοχή µε γυµνά χέρια.

5. Αν ο πόνος επιµένει, 
συµβουλευτείτε έναν γιατρό 
ή φαρµακοποιό.
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Σε περίπτωση που σας τσιµπήσει µωβ µέδουσα, ακολουθείστε τα παρακάτω “θεραπευτικά” βήµατα:




