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ΟΠΧ Ο ΠΗΝΑΚΑ 

ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ   

ΘΔΜΑ: Παγκόζμιορ Μήναρ /Ζμέπα  Alzheimer – Άνοιαρ_ 21 επηεμβπίος 2015, 

με θέμα: «Μη με ξεσνάρ». (Remember Me) 
 

          Ζ Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξόιεςεο, Σκήκα Γ΄ Αγσγήο 

Τγείαο θαη Πξόιεςεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπλαξκόδηα Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο θαη ην 

Δζληθό Παξαηεξεηήξην Άλνηαο -  Alzheimer ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζην πιαίζην ηνπ 

Παγκόζμιος Μήνα Alzheimer (world Alzheimer΄s Month), όπσο έρεη θαζηεξσζεί 

από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο θαη είλαη ν κήλαο  επηέκβξεο εθάζηνπ έηνπο, 

κε επίθεληξν ηελ Παγκόζμια Ζμέπα Alzheimer – Άνοιαρ, πνπ είλαη η 21
η
 

επηεμβπίος 2015, ζαο ελεκεξώλεη γηα ηα αθόινπζα:  

Α. Γηα ην έηνο 2015, ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Παγθόζκηα Δηαηξεία Νόζνπ Alzheimer (ΑDI), γηα ηνλ Παγθόζκην κήλα Alzheimer, 

ζέηεη σο θεληξηθό  ζέκα  ηεο ελεκεξσηηθήο Δθζηξαηείαο, ην κήλπκα «Μη με ξεσνάρ» 

(Remember Me). Μέζσ ηεο εθζηξαηείαο απηήο, επηδηώθεηαη λα ελζαξξπλζνύλ 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζε όιν ηνλ θόζκν, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζνύλ θαη λα 

κάζνπλ λα εληνπίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηεο άλνηαο , αιιά θαη λα κελ μερλνύλ ηα 

αγαπεκέλα ηνπο πξόζσπα πνπ δνπλ κε άλνηα ή απεβίσζαλ ιόγσ ηεο λόζνπ.  

    Ο αληίθηππνο ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Παγθόζκηνπ Μήλα Alzheimer – Άλνηαο,  

απμάλεηαη αιιά ν ζηηγκαηηζκόο θαη ε παξαπιεξνθόξεζε πνπ πεξηβάιιεη ηελ άλνηα 

παξακέλεη έλα παγθόζκην πξόβιεκα. 
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        ην πιαίζην ηεο Γηεζλνύο απηήο εθζηξαηείαο,  πξνάγεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνύ θαη ελδπλακώλνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ άξζε ηνπ ζηίγκαηνο ησλ αζζελώλ 

θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Ο Παγθόζκηνο Μήλαο γηα ηε Νόζν Alzheimer -  Άλνηα  

απνηειεί κηα αθνξκή γηα δξάζε αιιά θαη κηα επθαηξία γηα πξνβιεκαηηζκό ζρεηηθά κε 

ηηο επηπηώζεηο ηεο άλνηαο, κηαο αζζέλεηαο πνπ επεξεάδεη όιν θαη πεξηζζόηεξνπο 

αλζξώπνπο θαζώο πεξλνύλ ηα ρξόληα, ελώ ε αληηκεηώπηζή ηεο απνηειεί κείδνλ 

δήηεκα, ηόζν ζε εζληθό όζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν(ζπλ 1).   

Β1.  Άνοια είλαη έλαο όξνο  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη νπνηαδήπνηε 

θαηάζηαζε πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ πξνζθαιεί θζνξά ζε κηα ζεηξά ιεηηνπξγηώλ 

ηνπ εγθεθάινπ όπσο ηε κλήκε, ηε ζθέςε, ηελ ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο, ηνλ ιόγν, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα.  

          Ζ Νόζνο Alzheimer αλήθεη ζηηο εθθπιηζηηθέο λόζνπο ηνπ Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ 

πζηήκαηνο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ ηξίηε ειηθία θαη  επζύλεηαη γηα ην 50 - 60 % 

ησλ πεξηπηώζεσλ άλνηαο.  Άιινη ηύπνη άλνηαο είλαη ε αγγεηαθή άλνηα, ε άλνηα κε 

ζσκάηηα Lewy θαη ε κεησπνθξνηαθηθή άλνηα.  

Ζ άλνηα εθδειώλεηαη θπξίσο κε δηαηαξαρέο ζηελ εγγξαθή πξόζθαηνπ κλεκνληθνύ 

πιηθνύ, θαζώο θαη κε δπζθνιίεο ζηελ αλάθιεζε αξρηθά ηεο πξόζθαηεο θαη ζε 

κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο απώηεξεο κλήκεο.  

Σα Γέκα βαζικά Υαπακηηπιζηικά ηηρ άνοιαρ είναι :  

1. Απώλεια μνήμηρ  (δπζθνιία ηνπ αηόκνπ λα ζπκεζεί ηειέθσλα, πιεξνθνξίεο, 

εηδήζεηο, ξαληεβνύ, θ.ι.π.). 

2. Γςζκολία ζηην εκηέλεζη ζςνηθιζμένυν ππάξευν (Γπζθνιία ζηελ εθηέιεζε 

θαζεκεξηλώλ πξάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ νδήγεζε, ηελ κεηαθίλεζε ηελ δηαηξνθή, 

ηελ εξγαζία , ηα ςώληα θ.ι.π.) . 

3. Γςζκολία ζηην κπίζη (Αδπλακία θαζνξηζκνύ θαη ιήςεο απνθάζεσλ αλάινγα 

κε ηα θαζεκεξηλά δεδνκέλα π.ρ. ζύγρπζε ζηελ έλδπζε, ζηελ επηινγή 

δηαδξνκώλ θ.ι.π.).  

4. Αποπποζαναηολιζμόρ ζε ηόπο και σπόνο (Γπζθνιία ζηελ αλάθιεζε 

εκεξνκεληώλ, πξνζδηνξηζκνύ σξώλ θαη πεξηόδσλ ηεο εκέξαο, αδπλακία 

πξνζδηνξηζκνύ ηνπ ρώξνπ αθόκα θαη ζε πεξηνρέο θνληά ζηελ θαηνηθία ηνπο). 

5. Γςζκολία ζηη σπήζη γλώζζαρ ( Αλάινγα κε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 

μερλνύλ ηη ζέινπλ λα πνπλ θαη κηινύλ πεξηθξαζηηθά όηαλ αλαθέξνληαη ζε έλα 

αληηθείκελν). 

6. Γςζκολίερ με ηην αθαιπεηική και πποζθεηική ζκέτη (Γπζθνιία ζηε  
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δηαρείξηζε αξηζκώλ π.ρ. ηειέθσλα, ινγαξηαζκνύο, δηαρείξηζε ρξεκάησλ 

θ.ι.π.).  

7.  Απώλειερ ανηικειμένυν (Υάλνπλ αληηθείκελα όπσο θιεηδηά, πνξηνθόιη, 

έγγξαθα θ.ι.π. θαη ηνπνζεηνύλ άιια αληηθείκελα ζε απίζαλα κέξε  θ.ι.π.)  

8. Αλλαγέρ ζηην διάθεζη  ( Οη αιιαγέο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

αηόκσλ κε άλνηα είλαη ηαρύηαηεο θαη δηαθπκαίλνληαη από ηελ βαζηά ιύπε, ζηνλ 

ζπκό ή ην κεγάιν θέθη, ζπρλά ρσξίο πξνθιεηό αίηην).  

9. Αλλαγέρ ζηην πποζυπικόηηηα (Αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειώλνληαη  κε παξαλντθόηεηα,  κε ππνβνιηκόηεηα, κε 

εμάξηεζε από νηθεία  πξόζσπα θ.ι.π.).  

10.  Απώλεια ππυηοβοςλίαρ (Απώιεηα ελδηαθέξνληνο, πξνζήισζε ζε παζεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηόηεηεο, ελώ θαίλεηαη η  λα 

κελ έρνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ).  

 

Β2.  ηελ Παγθόζκηα Αλαθνξά γηα ηε λόζν Alzheimer,  ην έηνο 2015,  

παξνπζηάδνληαη δηεζλή δεδνκέλα θαη εθηηκήζεηο γηα ηελ επηδεκηνινγία ησλ λόζσλ ηεο 

άλνηαο ζε παγθόζκην επίπεδν θαη ησλ ηάζεσλ πνπ δηαγξάθνληαη, θαζώο θαη νη 

δηαζηάζεηο ζε ςπρνθνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν. 

        ηελ ελ ιόγσ Έθζεζε, αλαθέξεηαη όηη ππάξρνπλ πεξίπνπ 900 εθαηνκκύξηα άηνκα 

ειηθίαο 60 εηώλ θαη άλσ  πνπ δνπλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Μεηαμύ 2015 θαη 2050, ν 

αξηζκόο ησλ ειηθησκέλσλ πνπ δνπλ ζε ρώξεο πςεινύ εηζνδήκαηνο, πξνβιέπεηαη λα 

απμεζεί θαηά 56%, ζε ζύγθξηζε κε ηελ αύμεζε θαηά 138% πνπ παξαηεξείηαη ζηηο 

ρώξεο αλώηεξνπ κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, 185% ζε ρώξεο ρακειόηεξνπ κεζαίνπ 

εηζνδήκαηνο θαη 239% ζηηο ρώξεο ρακεινύ εηζνδήκαηνο. Ζ αύμεζε ηνπ πξνζδόθηκνπ 

δσήο ζπκβάιιεη ζηελ ηαρεία αύμεζε ηνπ αξηζκνύ απηνύ, θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

απμεκέλν επηπνιαζκό ησλ ρξόλησλ αζζελεηώλ, όπσο ε άλνηα. (ζπλ. 2)  

        Σο 5% ηυν αηόμυν άνυ ηυν 65 θαη ηο 20% άνυ ηυν 80 έρνπλ νόζο
  

Alzheimer,
  
ε δεύηεξε πην ζπρλή πάζεζε ζηελ ειηθία ησλ 80 κεηά ηηο αξζξίηηδεο. 

         Δθηηκάηαη όηη 46,8 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη δνπλ κε άλνηα ζε όιν ηνλ θόζκν ην 

2015. Ο αξηζκόο απηόο ζρεδόλ ζα δηπιαζηάδεηαη θάζε 20 ρξόληα, θζάλνληαο έηζη ζηα 

74,7 εθαηνκκύξηα ην 2030 θαη ζηα 131,5 εθ.  ην 2050. 

ήκεξα ην58% ησλ αηόκσλ κε άλνηα δνπλ ζε ρώξεο ρακεινύ ή κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, 

κε πξννπηηθή λα γίλεη  68% ην 2050. 
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        Γηα ην 2015, εθηηκάηαη όηη ππάξρνπλ πάλσ από 9,9 εθαηνκκύξηα λέεο πεξηπηώζεηο 

άλνηαο θάζε ρξόλν ζε όιν ηνλ θόζκν, γεγνλόο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε κία λέα πεξίπησζε 

γηα θάζε 3,2 δεπηεξόιεπηα ελώ θάζε 68 δεπηεξόιεπηα αλαπηύζζεηαη κηα λέα 

πεξίπησζε λόζνπ Alzheimer. 

       ηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη όηη ππάξρνπλ 200.000.αζζελείο  κε άλνηα γηα ην 2015 

θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ην 2050 ν αξηζκόο απηόο ζα θηάζεη ζηνπο 354.000. 

Γ1.  Ζ λόζνο Alzheimer,  ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη σο κηα αζζέλεηα πνπ έρεη επηπηώζεηο 

ζε όιε ηελ νηθνγέλεηα, δεδνκέλνπ όηη  νη επεξρόκελεο κεηαβνιέο θαη δηαηαξαρέο ζηε 

πξνζσπηθόηεηα θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ πνπ λνζεί , ην ρξόλην ζηξεο, θαζώο θαη 

νη επηδξάζεηο ζε θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν, επεξεάδνπλ άκεζα ην επξύηεξν 

νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ. 

      Ζ άλνηα ιόγσ ηνπ ζνβαξνύ θνξηίνπ λνζεξόηεηαο,  απνηειεί  έλα κείδνλ πξόβιεκα 

παγθόζκηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ θόζηνπο πνπ επηδξά όρη κόλν ζε νηθνλνκηθέο 

παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, αιιά επεξεάδεη θαη ηελ θνηλσληθή 

παξαγσγηθόηεηα κε επξύηεξν δπζκελή αληίθηππν ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαη  ζε όιεο 

ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο δηεζλώο.  

   Σν θόζηνο αλά άηνκν ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο θόζηνπο: άκεζεο ηαηξηθέο 

δαπάλεο, άκεζεο δαπάλεο θνηλσληθήο θξνληίδαο (γηα επί πιεξσκή θαη επαγγεικαηηθή 

θξνληίδα ζην ζπίηη, θαζώο θαη γηα έμνδα δηακνλήο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζε 

ηδξύκαηα) θαη ζην θόζηνο ηεο άηππεο (κε ακεηβόκελεο) θξνληίδαο. 

     Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο άλνηαο εθηηκάηαη παγθνζκίσο   ζε US $ 818 

δηζεθαηνκκύξηα γηα  ην 2015(αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 35,4% ηα ηειεπηαία 5 έηε) (ζπλ. 

2). 

     ηελ Διιάδα ζύκθσλα κε εξεπλεηηθέο εθηηκήζεηο ην θνηλσληθννηθνλνκηθό θόζηνο 

ηεο άλνηαο, ππνινγίζηεθε πεξίπνπ αλά κήλα  γηα έλα άηνκν κε άλνηα ζην ζηάδην 

απηνλνκίαο ζε 341€, ζην ζηάδην εμάξηεζεο ζην ζπίηη ζε 957€ θαη ζην ζηάδην 

εμάξηεζεο ζε ίδξπκα ζε1.267€, ήηοι ένα εηήζιο κόζηορ ηηρ ηάξηρ ηυν 4.092-15.204 

€, ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό εκ ηος οποίος αθοπά ζηο κόζηορ ηηρ άηςπηρ θπονηίδαρ 

και ηηρ απώλειαρ παπαγυγικόηηηαρ. 

 

Γ2. ύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4316/ΦΔΚ. 270/η.Α΄- 24.12.2014), ηδξύζεθε ην 

Δζληθό Παξαηεξεηήξην Άλνηαο -  Alzheimer, ζην Τπνπξγείν Τγείαο, κε ζθνπό ηε 

κόληκε ππνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο ηεο ρώξαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησ αζζελώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο.  
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Δπίζεο, ζην ελ ιόγσ άξζξν θαζνξίδνληαη νη επηκέξνπο αξκνδηόηεηεο απηνύ κεηαμύ 

ησλ νπνίσλ είλαη ε εθπόλεζε ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ γηα ηελ Άλνηα, ε 

παξαθνινύζεζε  ηεο εθαξκνγήο ηνπ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο, ε γλσκνδόηεζε γηα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ άλνηα, ε δηακόξθσζε δηθηύσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ πνπ ζα 

πξνάγνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ελεκέξσζε κεηαμύ απηώλ, ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

ζπιιόγσλ ησλ αζζελώλ, ηελ πξνώζεζε ηεο έξεπλαο θ.ι.π. 

      Δπηπξόζζεηα, ξπζκίδνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 

Παξαηεξεηήξηνπ Άλνηαο -  Alzheimer. 

 ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ έρεη δηακνξθσζεί Δζληθό  ρέδην Γξάζεο 

γηα ηελ Άλνηα - Alzheimer, ην νπνίν πξνσζείηαη πξνο έγθξηζε θαη  ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη ε παγθόζκηα θαη εζληθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, επηδεκηνινγηθά 

δεδνκέλα θαη παξάγνληεο θηλδύλνπ, νη κνξθέο θαη θιηληθή εηθόλα ηεο άλνηαο, νη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο, ε δηεζλήο πνιηηηθή θαζώο θαη πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε άλνηα.  

       ην πεδίν ηεο πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε άλνηα θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε  από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο πνιηηείαο 

κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο ζην ζρεηηθό ζέκα θαη ηδηαίηεξα 

αλαθνξηθά κε ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε άλνηα, όπσο ε πξνζσπηθή ειεπζεξία, ε 

πξνζσπηθή αζθάιεηα, ε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα, ε ειεπζεξία θίλεζεο, ην δηθαίσκα 

ζηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή, ζηελ πγεία, ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ, ζηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε εζεινληηθέο ή ρακεινύ θόζηνπο λνκηθέο 

ππεξεζίεο,  ζηελ ¨παξαγσγηθή δσή¨, ζην δηθαίσκα πξνζηαζίαο από πξνζσπηθή ή 

νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε, θαζώο θαη ζε άιια θνηλσληθά δηθαηώκαηα.  

   ην ελ ιόγσ Δζληθό ρέδην Γξάζεο, αλαπηύζζεηαη ν ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο γηα 

ηελ άλνηα κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αξρώλ θαη ζηόρσλ, ησλ αμόλσλ θαη δξάζεσλ πνπ 

δηακνξθώλνληαη θαη εηδηθόηεξα ζηνπο άμνλεο ηεο θαηαγξαθήο θαη ηαμηλόκεζεο ησλ 

αηόκσλ κε άλνηα ζηελ Διιάδα, ηεο πξόιεςεο, ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ 

θνηλνύ, ηεο ππνζηήξημεο ησλ θξνληηζηώλ, ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο, ηεο  

βειηίσζεο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, ηεο πξνώζεζεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

Γ1. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ελδεηθηηθά ε αλάπηπμε, νξγάλσζε  θαη 

πινπνίεζε ησλ αθόινπζσλ ελεξγεηώλ θαη δξάζεσλ: 

 Δπαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο – πιεξνθόξεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο /πνιηηώλ, 

παηδηώλ, εθήβσλ, εθπαηδεπηηθώλ, επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ 
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εππαζώλ νκάδσλ πιεζπζκνύ πνιηηώλ, γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη επξύηεξα κε 

ηελ  άλνηα -   Alzheimer θαη ηελ πξόιεςε απηήο, κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

αηόκσλ κε άλνηα – Alzheimer θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, θαζώο θαη ηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο πνπ αλαθύπηνπλ. 

 Δπηκόξθσζεο επαγγεικαηηώλ πγείαο θαζώο θαη άιισλ ζηειερώλ αξκόδησλ 

ππεξεζηώλ  ζηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα,  πνπ απαζρνινύληαη ζε  Φνξείο, 

Μνλάδεο Τγείαο θαη Πξνγξάκκαηα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ηδηαίηεξα 

ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΓΤ, ζε ππεξεζίεο Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο ηεο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζώο θαη ζε 

ηνπηθνύο, θνηλσληθνύο θνξείο (ζπιιόγνπο, εθθιεζία, ελώζεηο ζπληαμηνύρσλ,θ.α.), 

ζε Μνλάδεο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ, θαζώο θαη ζε άιιεο δνκέο θαη πξνγξάκκαηα 

αλνηρηήο θξνληίδαο γηα ηελ  ηξίηε ειηθία.     

         Οη ελ ιόγσ δξάζεηο, πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνύλ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπηθώλ θαη 

πεξηθεξεηαθώλ θνξέσλ, αξκόδησλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ (Φπρηαηξηθέο, 

Γεξνληνινγηθέο Δηαηξείεο)  θαη ηηο εηδηθεπκέλεο Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο γηα 

ςπρνγεξηαηξηθνύο αζζελείο (ζπλ.3), ζε επηκέξνπο ζέκαηα.  

 Αλάπηπμεο πξσηνβνπιηώλ γηα δηακόξθσζε θαιώλ πξαθηηθώλ θαη δεκνζηνπνίεζε 

ηζηνξηώλ – θσηνγξαθηώλ – video γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη επξύηεξα κε ηελ  

Άλνηα -   Alzheimer. 

Δηδηθόηεξα, ελδεηθηηθά πξνηείλεηαη: 

 Αλάξηεζε αθηζώλ θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θαη εληύπσλ κε νδεγίεο, 

παξνηξύλζεηο θαη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο πνιίηεο αιιά θαη πξνο εηδηθόηεξεο νκάδεο 

πιεζπζκνύ, όπσο γνλείο, λένπο, εθπαηδεπηηθνύο, επαγγεικαηίεο  πγείαο, θ.α. (ζπλ. 

4) . 

 Αλάξηεζε ηνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζε ηζηνζειίδεο Φνξέσλ, ώζηε νη 

ελδηαθεξόκελνη πνιίηεο λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο  ζπκβνπιώλ  

ζρεηηθά κε ηελ άλνηα θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο. 

  Πξνβνιή ησλ κελπκάησλ θαη ησλ ζηόρσλ ηεο εθζηξαηείαο, γηα ηνλ Παγθόζκην 

Μήλα Alzheimer (world Alzheimer΄s Month), κε επίθεληξν ηελ Παγκόζμια 

Ζμέπα Alzheimer – Άνοιαρ, πνπ είλαη η 21
η
 επηεμβπίος 2015, θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

κελύκαηνο «Μη με ξεσνάρ» (Remember Me),  κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη 

ελεκέξσζε  ηνπ πιεζπζκνύ, κέζσ ησλ δειηίσλ εηδήζεσλ θαη ηεο δηνξγάλσζεο 

εηδηθώλ εθπνκπώλ. 
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 Αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όπνπ ηα ζπκκεηέρνληα κέιε έρνπλ 

ηελ δπλαηόηεηα λα ζπδεηνύλ, λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο θαη θσηνγξαθίεο/video, κε 

ζηόρν ηε δηάρπζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ζέκαηα άλνηαο, ηελ  αληηκεηώπηζε ηνπ 

ζηίγκαηνο θαη ηεο απνκόλσζεο  ησλ αηόκσλ πνπ δνπλ κε άλνηα θαη ησλ 

θξνληηζηώλ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε δηακόξθσζε ελόο  ηζρπξόηεξνπ δηθηύνπ  

ππνζηήξημεο. 

 

ην πιαίζην απηό, πξνηείλεηαη ε  αλάπηπμε δηαιόγνπ – θαηάζεζεο εξσηεκάησλ πξνο  

θνξείο πγείαο, ή άιινπο αξκόδηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηνπο αλσηέξσ ζεκαηηθνύο  

άμνλεο.  

Γ2. Γηα ηελ πιεξέζηεξε αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ησλ αλσηέξσ ελεξγεηώλ θαη δξάζεσλ 

δύλαηαη λα αμηνπνηεζνύλ ρξήζηκεο νδεγίεο, ζπκβνπιέο, ζπζηάζεηο  όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζην ζπλ. 4. ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ θαη εηδηθόηεξα:  

4
 
α. Οδεγίεο ζε Αζζελείο,  

4β. Οδεγίεο γηα λα επηθνηλσλνύκε κε ηνλ άξξσζην πνπ είλαη ζε ζύγρπζε,  

4γ. Οδεγίεο γηα ηνπο πεξηζάιπνληεο,  

4δ. Οδεγίεο γηα ηα πιεξώκαηα ηνπ ΔΚΑΒ θαη ηα ζηειέρε ησλ ΣΔΠ,  

4ε . Οδεγίεο γηα ηνπο Δπαγγεικαηίεο Τγείαο,  

4ζη.  Καη΄Οίθνλ Φξνληίδα γηα ηνπο αζζελείο κε άλνηα ζε ηειηθά ζηάδηα ηεο λόζνπ θαη 

4δ. 10 πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα.  

      Οη ελ ιόγσ νδεγίεο  ζπκβάινπλ ζηελ επηκόξθσζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζε 

ζέκαηα πξώηκεο αλαγλώξηζεο ησλ ζπκπησκάησλ ζην γεληθό πιεζπζκό, ζηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ησλ αηόκσλ κε άλνηα, ζηελ δηαρείξηζε 

επεηγόλησλ θαηαζηάζεσλ, ζηελ δηαρείξηζε ζεκάησλ θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο  αηόκσλ 

κε άλνηα, ησλ θξνληηζηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ γηα  ηηο επηπηώζεηο ηεο άλνηαο.  

Γ3. Δπιζημαίνεηαι, όηι ιδιαίηεπη έμθαζη είναι απαπαίηηηο να δοθεί ζε δπάζειρ 

και ενέπγειερ ενημέπυζηρ και εςαιζθηηοποίηζηρ ηος μαθηηικού (παιδικού – 

εθηβικού) πληθςζμού, υρ ππορ ηην αναγνώπιζη και καηανόηζη ηυν βαζικών 

πποβλημάηυν καθημεπινήρ διαβίυζηρ και επικοινυνίαρ με ηα άηομα πος έσοςν 

άνοια και πος είναι ζηο εςπύηεπο οικογενειακό και κοινυνικό ηοςρ πεπιβάλλον, 

πποκειμένος να διαμοπθυθούν γέθςπερ επικοινυνίαρ πος θα ζςμβάλλοςν ζηην 

εξάλειτη μύθυν, θόβυν, πποκαηαλήτευν – ζηεπεοηύπυν και γενικόηεπα ζηην 
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ανηιμεηώπιζη ηος ζηίγμαηορ και ηηρ κοινυνικήρ απομόνυζηρ ηυν αηόμυν με 

άνοια.   

Δ.  Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ νη ελ ιόγσ δξάζεηο θαη 

ελέξγεηεο, πξνηείλεηαη  νη αξκόδηνη επαγγεικαηίεο πγείαο, όπσο  ςπρίαηξνη, 

λεπξνιόγνη, παζνιόγνη, γεληθνί ηαηξνί,  ηαηξνί δεκόζηαο πγείαο, επηζθέπηεο-ηξηεο 

πγείαο,  λνζειεπηέο, ςπρνιόγνη , θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, θ.α., λα ζπλεξγαζηνύλ ζε 

θάζε επίπεδν κε ζρεηηθνύο θνξείο, ππεξεζίεο θαη κνλάδεο ησλ Ννζνθνκείσλ, ησλ 

δνκώλ ηνπ ΠΔΓΤ, κε Φνξείο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ΟΣΑ (ΚΑΠΖ. ΚΖΦΖ, Βνήζεηα 

ζην πίηη, Γεκνηηθά Ηαηξεία θ.ι.π.), πιιόγνπο, Μ.Κ.Ο. πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο  ηεο άλνηαο.  

Σ. Οη ελδηαθεξόκελνη θνξείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο δύλαληαη λα αλαδεηήζνπλ  

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη επξύηεξα κε ηελ  άλνηα -   

Alzheimer, ζηνπο αθόινπζνπο ηζηόηνπνπο: 

Γηεζλείο ηζηόηνπνη: 

 http:/www.worldalzmonth.org (Π.Ο.Τ.) 

 http://www.alz.co.uk/ 

 http://www.alzheimer-europe.org/ 

 http://www.hatice.eu 

 https://worlddementiacouncil.wordpress.com/ 

Ηζηόηνπνη ζηελ Διιάδα : 

 www.moh.gov.gr/  

 www.psychargos.gov.gr (Ππόγπαμμα Φςσιαηπικήρ Μεηαππύθμιζηρ 

Φςσαπγώρ) 

 www.Alzhemer-hellas.gr (Δλληνική Δηαιπεία Νόζος Alzheimer και 

ςγγενών Γιαηαπασών)  

 www.Alzheimerathens.gr (Δηαιπεία νόζος Alzheimer και ζςναθών 

διαηαπασών  

 www.lifelinehellas.gr/ηι κάνοςμε /silver-alert-hellas (Γπαμμή Ευήρ)  

 www.Alzhimer-federation .gr (Πανελλήνια Ομοζπονδία Νόζος Alzheimer 

και ζςναθών διαηαπασών) 

 www.gerontology.gr (Δλληνική Γεπονηολογική και Γηπιαηπική Δηαιπεία)  

     Ε. Οη απνδέθηεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ,  παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ 

ζρεηηθά  ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπόκελνπο Φνξείο όπσο θαη θάζε άιιν 

ζπλεξγαδόκελν Φνξέα.  

http://www.alz.co.uk/
http://www.alzheimer-europe.org/
http://www.hatice.eu/
https://worlddementiacouncil.wordpress.com/
http://www.moh.gov.gr/
http://www.psychargos.gov.gr/
http://www.lifelinehellas.gr/��
http://www.gerontology.gr/
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       Δπίζεο, ην Γξαθείν  Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 

παξαθαιείηαη όπσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά όια ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα 

ελεκέξσζεο. 

      Ζ Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, παξαθαιείηαη λα αλαξηήζεη ζηελ      

 ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ( ζηελ ελόηεηα γηα ηνλ Πνιίηε θαη ζηελ ελόηεηα Τγείαο 

/Γ/λζε ΠΦΤ/Δγθύθιηνη),  ηελ παξνύζα εγθύθιην. 

εκεηώλεηαη, όηη ηα ζπλεκκέλα (1, 2, 3, 4α έσο 4δ) ηεο παξνύζεο εγθπθιίνπ 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. 

        

 Οη Φνξείο πνπ ζα νξγαλώζνπλ εθδειώζεηο, παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά 

ηηο αξκόδηεο Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

θαη Πξόιεςεο pfy@moh.gov.gr, Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο/Δζληθό Παξαηεξεηήξην 

Άλνηαο dipsy@moh.gov.gr ). 

                          

                                                                             O ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

 πλεκκέλα:1,2,3,4
 
α έσο 4δΦύιια(19)                                                                                                                                         

                                                                                    ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 

 

                                                                                ΗΧΑΝΝΖ ΜΠΑΚΟΕΟ  

                                    

                                                                                

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ( με ηα ζςνημμένα)  

1. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο , Βαζ. Γεσξγίνπ Β΄2, 10028 Αζήλα 

2. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Βαζ. νθίαο 2-6, 10021 Αζήλα  

3. Αθαδεκία Αζελώλ, Δι. Βεληδέινπ 28, 10679 Αζήλα  

4. Τπνπξγεία, Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ, (γηα ελεκέξσζε ππεξεζηώλ θαη επνπηεπόκελσλ 

θνξέσλ)   

5. Τπνπξγείν Τγείαο  

α) Όιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, Γξαθ. θ.θ. Γηνηθεηώλ (κε ηελ      

    παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ όινη νη επνπηεπόκελνπο θνξείο ηνπο). 

β) Όινπο ηνπο επνπηεπόκελνο Φνξείο, ΝΠΗΓ & ΝΠΓΓ  

γ) Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο, Γξαθ. θ. Γηνηθεηή 

δ)  Δ.Κ.Α.Β., Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ – Σέξκα Οδνύ Τγείαο , 11527 Αζήλα 

ε) Δ.Ο.Π.Τ.Τ., Απνζηόινπ 12, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, 15123 Μαξνύζη Αηηηθή 

ζη) Ηλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ, Παπαδηακαληνπνύινπ θαη Θεβώλ 1, η.θ.   11527, 

Αζήλα  

mailto:pfy@moh.gov.gr
mailto:dipsy@moh.gov.gr
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δ) ΔΤΤΠ Γξαθ. θ. Γελ. Δπηζεσξεηή  

ε) ΚΔΔΛΠΝΟ, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αγξάθσλ 3-5, 15123 Μαξνύζη Αηηηθήο        

 ζ)  Γξαθ. Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  

η) Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο       

6. ΔΓΤ Γξαθ. θ. Κνζκήηνξνο, Λ. Αιεμάλδξαο 196, η.θ. 11521, Αζήλα   

7. Όια ηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ηεο Υώξαο (γηα ελεκέξσζε ρνιώλ θαη Σκεκάησλ) 

8. Γ.Δ.. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ  

9.  Γ.Δ.Α. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ  

10.  Γ.Δ.Ν. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ 

11. Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο, Γξαθ. θ.θ. Πεξηθεξεηαξρώλ (γηα ελεκέξσζε ησλ Π.Δ.) 

12. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (γηα ελεκέξσζε ΟΣΑ) 

13. Γηαξθήο Ηεξά ύλνδνο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, Η. Γελλαδίνπ 14,11521 Αζήλα  (γηα 

ελεκέξσζε Η.Μ.)  

14. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.) , Γ. Γελλαδίνπ 8. 10678 Αζήλα  

15. Δζληθό Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγηώλ Πόιεσλ – Πξναγσγήο Τγείαο, Παιαηνιόγνπ 9 

15124, Μαξνύζη Αηηηθήο 

16. Παλειιήληνο Ηαηξηθόο ύιινγνο Πινπηάξρνπ 3, θαη Τςειάληνπο,  19675,Αζήλα 

(ελεκέξσζε Μειώλ)  

17. Ηαηξηθή Δηαηξεία Αζελώλ, Μαηάλδξνπ 23 η.θ.11525 Αζήλα (Δλεκέξσζε 

Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ)  

18. Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Παπαδηακαληνπνύινπ 11, 11528 Αζήλα 

19. Διιεληθή Γεξνληνινγηθή θαη Γεξηαηξηθή Δηαηξεία, Κάληγγνο 23, η.θ. 10677, 

Αζήλα  

20. Παλειιήληνο Φπρνινγηθόο ύιινγνο , Σδώξηδ 10 Πι. Κάληγγνο , 10677, Αζήλα  

21. ύιινγνο Διιήλσλ Φπρνιόγσλ, Λ. Βαζηιίζζεο Ακαιίαο 42,10558, Αζήλα  

22. ύλδεζκνο Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ Διιάδνο, Σνζίηζα 19. 10683. Αζήλα  

23. ΄Δλσζε  Ννζειεπηώλ Διιάδαο, Βαο. νθίαο 47, η.θ. 10676, Αζήλα (ελεκέξσζε 

Μειώλ)   

24. ύιινγνο Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ –ησλ, Αξ. Παππά 2, η.θ. 11521, 

Αζήλα,(ελεκέξσζε Μειώλ)  

25. Παλειιήληνο ύιινγνο Δπηζθεπηώλ –ηξηώλ,  Παπαξεγνπνύινπ 15, η.θ. 10561, 

Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ )  

26. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Υαιθνθνλδύιε 17 , η.θ.10432 , Αζήλα    

27. Δ.Δ.. Λπθαβεηηνύ 1, 10672 Αζήλα 
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28.  Η.Κ.Α. Σκήκα Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 8, 10241 Αζήλα  

29.  Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο – Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη 

Δπηθνηλσλίαο : 

α) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο Σειεόξαζεο β) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο 

Ραδηνθσλίαο Αιεμάλδξνπ Πάληνπ θαη Φξαγθνύδε 11, 10163 Αζήλα (δύν (2) 

αληίγξαθα ηνπ εγγξάθνπ). 

32. MEGA CHANNEL, Λεσθ. Μεζνγείσλ 117 θαη Ρνύζνπ 4 ,11525 Αζήλα  

33. ANTENNA, Κεθηζίαο 10-12, 15125 Μαξνύζη Αηηηθήο  

34. ALPHA TV, 40
ν 

ρικ Αηηηθήο Οδνύ (.Δ.Α. Μεζνγείσλ , Κηίξην 6) Κάληδα 

Αηηηθήο  

35. STAR CHANNEL,Βηιηαληώηε 36, 14564 Κάησ Κεθηζηά  Αηηηθήο  

36. ΑΘΖΝΑ 9,83 FM, Πεηξαηώο 100, 11854 Αζήλα  

37. ANTENNA 97,2 FM, Κεθηζίαο 10-123 15125 Μαξνύζη Αηηηθήο  

38. SKAI 100,3 FM, Φαιεξέσο 2 θαη Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ, 18547 Ν. Φάιεξν   

      Αηηηθήο. 

39. ΔΖΔΑ Αθαδεκίαο 20, 10671, Αζήλα 

40. Διιεληθή Δηαηξεία Νόζνπ Alzheimer& πγγελώλ Γηαηαξαρώλ, Πέηξνπ πλδίθα     

      13, η.θ. 54643 Θεζζαινλίθε 

41. Δηαηξεία Νόζνπ  Alzheimer θαη πλαθώλ Γηαηαξαρώλ Αζελώλ, Μάξθνπ 

Μνπζνύξνπ 89, η.θ. 11636 Παγθξάηη  

42. Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία (Δ..Α.κεΑ) Λεσθ. Δι. Βεληδέινπ 

236, η.θ.16341 ( Με ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώζνπλ ηνπο πιιόγνπο Μέιε) 

43. Γξακκή Εσήο Κνδξάηνπ 4 Μεηαμνπξγείν 10437, Αζήλα  

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνύ  Τγείαο  

2.  Γξαθ. θ.θ.  Γελ. Γξακκαηέσλ (2)   

3. Γξαθ. θ.θ. Πξντζηακέλσλ Γελ. Γ/λζεσλ (3) 

4. Γ/λζεηο θαη Απηνηειή Σκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ  

5. Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο  

6. Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο  

 - Δζληθό Παξαηεξεηήξην Άλνηαο-  Alzheimer  

7. Γλζε Π.Φ.Τ & Πξόιεςεο    
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(ΤΝ. 1) 

 

Με κε μερλάο 
Τν ζέκα ηεο θεηηλήο θακπάληαο γηα ηνλ Παγθόζκην Μήλα Alzheimer 

είλαη «Με κε μερλάο». Θέινπκε λα ελζαξξύλνπκε ηνπο αλζξώπνπο 

ζε όιν ηνλ θόζκν λα κάζνπλ λα εληνπίδνπλ ηα ζεκάδηα ηεο άλνηαο, 

αιιά θαη λα κε μερλνύλ ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο πνπ δνπλ κε άλνηα ή 

απεβίσζαλ ιόγσ ηεο λόζνπ. Ο αληίθηππνο ηεο εθζηξαηείαο ηνπ 

Παγθόζκηνπ Μήλα Alzheimer απμάλεηαη, αιιά ν ζηηγκαηηζκόο θαη ε 

παξαπιεξνθόξεζε πνπ πεξηβάιιεη ηελ άλνηα παξακέλεη έλα 

παγθόζκην πξόβιεκα 
 

                            Αν ζείτε με άνοια: 

         Να ζπκάζηε όηη δελ είζηε κόλνη. Μπνξείηε λα δήζεηε θαιά σο 

αζζελήο δεηώληαο βνήζεηα θαη ππνζηήξημε από ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο 

θίινπο, ηνλ γηαηξό ζαο, ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηηο Δηαηξείεο 

Alzheimer αλά ηελ Διιάδα. Έρεηε δύλακε θαη ε θσλή ζαο κπνξεί λα 

αθνπζηεί! 

Αν είστε περιθάλποντας: 

          Να ζπκάζηε όηη ε πεξίζαιςε αζζελνύο κε άλνηα απνηειεί έλα   δύζθνιν 

έξγν. Ωζηόζν, κπνξεί λα γίλεη πην εύθνιε, αλ ζηγνπξεπηείηε όηη θξνληίδεηε ηνλ 

εαπηό ζαο θαη δελ αγλνείηε ηηο δηθέο ζαο αλάγθεο. Έηζη, ζα βνεζήζεηε 

ζεκαληηθά όρη κόλν ηνλ εαπηό ζαο αιιά θαη ηνλ αζζελή ζαο. 
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     Ως κοινωνία: 

Να ζπκάζηε όηη νη άλζξσπνη πνπ δνπλ κε άλνηα θαη νη πεξηζάιπνληέο ηνπο 

κπνξεί ζπρλά λα Jj t L αηζζάλνληαη απνκνλσκέλνη, νπόηε πξέπεη λα 

θάλνπκε πεξηζζόηεξα γηα λα αληηκεησπίζνπκε 

απηό ην ζηίγκα. Κνηλόηεηεο Φηιηθέο ζηελ Άλνηα δεκηνπξγνύληαη ζε όιν ηνλ 

θόζκν κε ζθνπό ^ ^ ^ λα εθπαηδεύζνπλ ην θνηλό θαη λα παξέρνπλ έλα 

ηζρπξόηεξν δίθηπν ππνζηήξημεο. 

 
                                              Ως άτομα: 

Να ζπκάζηε πσο ν πγηεηλόο ηξόπνο δσήο βνεζάεη ζηε 

κείσζε ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο ηεο άλνηαο. Ο γεληθόο 

θαλόλαο είλαη πσο ό,ηη θάλεη θαιό ζηελ θαξδηά θάλεη θαιό 

θαη ζηνλ εγθέθαιν. Πξέπεη λα θξνληίδνπκε ηελ θαξδηά θαη ηνλ εγθέθαιν καο κε 

κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, κε ηαθηηθή ζσκαηηθή θαη λνεηηθή άζθεζε. Τν θιεηδί 

είλαη λα εληάμεηε απιέο θηλεηηθέο θαη λνεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ   

                             θαζεκεξηλή ζαο δσή! 

  
            Ως κυβέρνηση: 

Να ζπκάζηε όηη ε εθαξκνγή ελόο εζληθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ 

άλνηα ζα βνεζήζεη ηε ρώξα καο λα αζρνιεζεί κε ηνλ 

αληίθηππν ηεο αύμεζεο ηνπ επηπνιαζκνύ θαη ηνπ θόζηνπο ηεο 

άλνηαο. Τα εζληθά ζρέδηα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 

Μπνξνύλ αθόκα λα βειηηώζνπλ ηελ πξόζβαζε ζηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία θαη ηε θξνληίδα θαη λα εμαζθαιηζηεί 

έηζη κηα θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο γηα ηνπο αλζξώπνπο κε 

άλνηα

 

# 
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Τι είναι η άνοια; 

Άλνηα είλαη έλαο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη νπνηαδήπνηε 

θαηάζηαζε πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ πξνθαιεί θζνξά ζε κηα ζεηξά 

ιεηηνπξγηώλ ηνπ εγθεθάινπ όπσο ηε κλήκε, ηε ζθέςε, ηελ ηθαλόηεηα 

αλαγλώξηζεο, ηνλ ιόγν, ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα. Η 

λόζνο Alzheimer επζύλεηαη γηα ην 50-60% ησλ πεξηπηώζεσλ άλνηαο. Άιινη 

ηύπνη άλνηαο είλαη ε αγγεηαθή άλνηα, ε άλνηα κε ζσκάηηα Lewy θαη ε 

κεησπνθξνηαθηθή άλνηα. 

Τα πεξηζζόηεξα είδε άλνηαο έρνπλ παξόκνηα ζπκπηώκαηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο: 

• Απώιεηα ηεο κλήκεο 

• Πξνβιήκαηα κε ηε ζθέςε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

• Γπζθνιίεο ζηνλ ιόγν 

• Απνηπρία αλαγλώξηζεο αλζξώπσλ ή αληηθεηκέλσλ 

• Αιιαγή ζηελ πξνζσπηθόηεηα 

Κάζε 4 δεπηεξόιεπηα, θάπνηνο ζηνλ θόζκν αλαπηύζζεη άλνηα. Μέρξη ην 

2050, ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ δνπλ κε άλνηα ζε όιν ηνλ θόζκν ζα έρεη 

ππεξηξηπιαζηαζηεί, θαζηζηώληαο ηελ αζζέλεηα κία από ηηο πην ζεκαληηθέο 

πγεηνλνκηθέο θξίζεηο ηνπ 21νπ αηώλα. 

Alzheimer Disease International - Παγκόσμιος Μήνας 

Ο Σεπηέκβξηνο έρεη θαζηεξσζεί σο ν Παγθόζκηνο Μήλαο ηεο λόζνπ 

Alzheimer. Μηα δηεζλήο εθζηξαηεία γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ θαη 

ηελ άξζε ηνπ ζηίγκαηνο εθθηλείηαη θάζε ρξόλν από ηελ παγθόζκηα εηαηξεία 

Νόζνπ Alzheimer (ADI) θαη ηηο εζληθέο εηαηξείεο Alzheimer. Ο Παγθόζκηνο 

Μήλαο γηα ηε Νόζν Alzheimer απνηειεί κηα αθνξκή γηα δξάζε, θαζώο 

δεκηνπξγείηαη έλα παγθόζκην θίλεκα ελσκέλν από ηελ έθθιεζή ηνπ γηα 

αιιαγή. Πξνζθέξεη, επίζεο, κηα επθαηξία λα πξνβιεκαηηζηνύκε ζρεηηθά κε ηηο 

επηπηώζεηο ηεο άλνηαο, κηα αζζέλεηαο πνπ επεξεάδεη όιν θαη πεξηζζόηεξνπο 

αλζξώπνπο θαζώο πεξλνύλ ηα ρξόληα. 

Βρίσκοντας βοήθεια 

Σηελ Διιάδα είρακε 197.000 αζζελείο κε άλνηα ην 2015 θαη ζύκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ην 2050 ν αξηζκόο απηόο ζα θηάζεη ζηνπο 354.000. 

Η Διιεληθή Δηαηξεία Νόζνπ Alzheimer θαη Σπγγελώλ Γηαηαξαρώλ (Alzheimer 

Hellas) ζπζηήζεθε ζηηο 29/10/1995 σο Ν.Π.Ι.Γ. κε θεξδνζθνπηθνύ 

ραξαθηήξα. Σθνπνί ηεο είλαη ε δεκηνπξγία δνκώλ, ππεξεζηώλ θαη ζπλζεθώλ 

πνπ βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ησλ αζζελώλ κε άλνηα, αιιά θαη ησλ 

πεξηζαιπόλησλ ηνπο, ε ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο, ε πξνώζεζε κέηξσλ 

πξόιεςεο θαη ε βειηίσζε ηεο δηάγλσζεο ηεο αζζέλεηαο. 
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Δλεκεξσζείηε, αλαγλσξίζηε ηα ζεκάδηα θαη εμεηαζηείηε δσξεάλ ζηα Κέληξα 

Ηκέξαο ηεο Alzheimer Hellas. 

To 2014 εξυπηρετήθηκαν 4.500 ασθενείς από την Alzheimer Hellas, πραγματοποιώντας 

87.000 επισκέψεις στα Κέντρα Ημέρας. 

Διιεληθή Δηαηξεία Νόζνπ Alzheimer & πγγελώλ Γηαηαξαρώλ 

Κέληξν Ηκέξαο "Αγία Διέλε" Π. Σπλδίθα 

13, 546 43, Θεζ/λίθε Τει. 2310 810411 

Γξακκή Βνήζεηαο: 2310 909000 Email: 

info@alzheimer-hellas.gr Web: 

www.alzheimer-hellas.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέληξν Ηκέξαο "Άγηνο Ισάλλεο" Κσλ. 

Καξακαλιή 164, 542 48, Θεζ/λίθε Τει. 

2310 351451-5 

Facebook: Αιηζράηκεξ Διιάο 

YouTube: Alzheimer Hellas 

 

mailto:info@alzheimer-hellas.gr
http://www.alzheimer-hellas.gr/
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(ΣΥΝ.2) 
 

Ο Παγκόςμιοσ αντίκτυποσ τθσ άνοιασ 
Μια ανάλυςθ για τον επιπολαςμό, τθ ςυχνότθτα, το κόςτοσ και τισ τάςεισ 

 
Γενικζσ πλθροφορίεσ 
Θ Ραγκόςμια Αναφορά για τθ νόςο Alzheimer το 2015 βαςίηεται ςε ςυςτθματικζσ 
αναςκοπιςεισ  και επικαιροποιεί τισ εκτιμιςεισ μασ για τον παγκόςμιο επιπολαςμό-
ςυχνότθτα, τθν επίπτωςθ –νζα περιςτατικά κάκε χρόνο- και το κόςτοσ τθσ άνοιασ. Θ ζκκεςθ 
περιλαμβάνει, επίςθσ, μια αναςκόπθςθ των ςτοιχείων υπζρ και κατά των τάςεων ςτον 
επιπολαςμό και τθν επίπτωςθ τθσ άνοιασ. Υπάρχουν περίπου 900 εκατομμφρια άτομα 
θλικίασ 60 ετϊν και άνω που ηουν ςε όλο τον κόςμο. Μεταξφ 2015 και 2050, ο αρικμόσ των 
θλικιωμζνων που ηουν ςε χϊρεσ υψθλοφ ειςοδιματοσ προβλζπεται να αυξθκεί κατά 56%, 
ςε ςφγκριςθ με τθν αφξθςθ κατά 138% που παρατθρείται ςτισ χϊρεσ ανϊτερου μεςαίου 
ειςοδιματοσ, 185% ςε χϊρεσ χαμθλότερου μεςαίου ειςοδιματοσ και 239% ςτισ χϊρεσ 
χαμθλοφ ειςοδιματοσ. Θ αφξθςθ του προςδόκιμου ηωισ ςυμβάλλει ςτθν ταχεία αφξθςθ 
του αρικμοφ αυτοφ, και ςχετίηεται με τον αυξθμζνο επιπολαςμό των χρόνιων αςκενειϊν, 
όπωσ θ άνοια. 
 

Ο παγκόςμιοσ επιπολαςμόσ τθσ άνοιασ 
Εκτιμοφμε ότι 46,8 εκατομμφρια άνκρωποι ηουν με άνοια ςε όλο τον κόςμο το 2015. Ο 
αρικμόσ αυτόσ ςχεδόν κα διπλαςιάηεται κάκε 20 χρόνια, φκάνοντασ ζτςι ςτα 74,7 
εκατομμφρια το 2030 και ςτα 131,5 το 2050. Οι νζεσ εκτιμιςεισ είναι κατά 12-13% 
υψθλότερεσ από εκείνεσ που ζγιναν για τθν Ραγκόςμια Ζκκεςθ Alzheimer το 2009. 
Οι εκτιμιςεισ μασ που αφοροφν τισ διάφορεσ περιοχζσ ανά τον κόςμο ςχετικά με τον 
επιπολαςμό τθσ άνοιασ ςε άτομα θλικίασ 60 ετϊν και άνω κυμαίνονται από 4,6% ςτθν 
Κεντρικι Ευρϊπθ ςτο 8,7% ςτθ Βόρεια Αφρικι και τθ Μζςθ Ανατολι, αν και όλεσ οι άλλεσ 
περιφερειακζσ εκτιμιςεισ κυμαίνονται μεταξφ 5,6% και 7,6%. Σε ςφγκριςθ με τισ εκτιμιςεισ 
μασ το 2009, ο εκτιμϊμενοσ επιπολαςμόσ είναι υψθλότεροσ ςτθν Ανατολικι Αςία και τθν 
Αφρικι.  
Το 58% των ατόμων με άνοια ηουν ςε χϊρεσ που κατατάςςονται, επί του παρόντοσ, από τθν 
Ραγκόςμια Τράπεηα ωσ χϊρεσ χαμθλοφ ι μεςαίου ειςοδιματοσ. Το ποςοςτό αυτό 
αναμζνεται να αυξθκεί ςτο 63% το 2030 και ςτο 68% το 2050. 
 

Θ παγκόςμια επίπτωςθ τθσ άνοιασ  
Για το 2015, εκτιμοφμε ότι υπάρχουν πάνω από 9,9 εκατομμφρια νζεσ περιπτϊςεισ άνοιασ 
κάκε χρόνο ςε όλο τον κόςμο, γεγονόσ που μεταφράηεται ςε μία νζα περίπτωςθ κάκε 3,2 
δευτερόλεπτα. Θ νζα αυτι εκτίμθςθ είναι ςχεδόν κατά 30% υψθλότερθ από τον ετιςιο 
αρικμό των νζων κρουςμάτων που είχε εκτιμθκεί το 2010 και χρθςιμοποιικθκε ςτθν 
ζκκεςθ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ για το 2012, «Άνοια: μια προτεραιότθτα για τθ 
δθμόςια υγεία». 
Θ κατανομι κατά θπείρουσ των νζων κρουςμάτων άνοιασ ανζρχεται ςε 4,9 εκατομμφρια  
ςτθν Αςία (49% του ςυνόλου), 2,5 εκατομμφρια ςτθν Ευρϊπθ (25%), 1,7 εκατομμφρια (18%) 
ςτθν Αμερικι, και 0,8 εκατομμφρια (8%) ςτθν Αφρικι. Σε ςφγκριςθ με τισ εκτιμιςεισ μασ το 
2012, οι τιμζσ αυτζσ αντιπροςωπεφουν τθν αφξθςθ ςτα ποςοςτά νζων περιπτϊςεων που 
προκφπτουν ςτθν Αςία, τθν Αμερικι και τθν Αφρικι, ενϊ το ποςοςτό που προκφπτει ςτθν 
Ευρϊπθ ζχει μειωκεί. 
Θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ τθσ άνοιασ αυξάνεται εκκετικά με τθν αφξθςθ τθσ θλικίασ και 
διπλαςιάηεται με κάκε 6,3 χρόνια αφξθςθσ τθσ θλικίασ. Ζτςι, ςτθν θλικία των 60-64 ετϊν θ 
ςυχνότθτα εμφάνιςθσ τθσ νόςου είναι 3,9 ανά 1000 άτομα, ενϊ ςε θλικίεσ άνω των 90 θ 
ςυχνότθτα αυξάνεται ςε 104,8 ανά 1000 άτομα. 
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Το παγκόςμιο κόςτοσ τθσ άνοιασ 
Οι εκτιμιςεισ του παγκόςμιου κοινωνικοφ οικονομικοφ κόςτουσ τθσ άνοιασ που 
προβλζπονται ςτθν ζκκεςθ για το 2015 ζχουν βαςιςτεί ςτθν ίδια γενικι προςζγγιςθ που 
χρθςιμοποιικθκε ςτθν αντίςτοιχθ ζκκεςθ του 2010. Για κάκε χϊρα εκτιμικθκε το κόςτοσ 
ανά άτομο, το οποίο πολλαπλαςιάςτθκε ςτθ ςυνζχεια με τον αρικμό των ατόμων που 
εκτιμάται να ηουν με άνοια ςτθ χϊρα αυτι. Το κόςτοσ ανά άτομο χωρίηεται ςε τρεισ 
υποκατθγορίεσ κόςτουσ: άμεςεσ ιατρικζσ δαπάνεσ, άμεςεσ δαπάνεσ κοινωνικισ φροντίδασ 
(για επί πλθρωμι και επαγγελματικι φροντίδα ςτο ςπίτι, κακϊσ και για ζξοδα διαμονισ και 
νοςθλευτικισ φροντίδασ ςε ιδρφματα) και το κόςτοσ τθσ άτυπθσ (απλιρωτθσ) φροντίδασ. 
Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ άνοιασ αυξικθκε από US $ 604 διςεκατομμφρια το 2010 ςε US $ 
818 διςεκατομμφρια το 2015, μια αφξθςθ τθσ τάξθσ του 35,4%. Θ τρζχουςα εκτίμθςι μασ 
για τα 818 διςεκατομμφρια $ κόςτουσ ςτισ ΘΡΑ αντιπροςωπεφει το 1,09% του παγκόςμιου 
ΑΕΡ, μια αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 1,01% από τθν εκτίμθςι μασ το 2010. Εξαιρουμζνου του 
κόςτουσ τθσ άτυπθσ περίκαλψθσ, τα ςυνολικά άμεςα κόςτθ αντιπροςωπεφουν το 0,65% του 
παγκόςμιου ΑΕΡ. Οι εκτιμιςεισ του κόςτουσ ζχουν αυξθκεί για όλεσ τισ περιοχζσ του 
κόςμου, με τισ μεγαλφτερεσ ςχετικζσ αυξιςεισ να ςυμβαίνουν ςτθν Αφρικι και ςτισ 
περιοχζσ τθσ Ανατολικισ Αςίασ (κυρίωσ λόγω των υψθλότερων εκτιμιςεων για τθν 
επικράτθςθ τθσ νόςου ς’ αυτζσ τισ περιοχζσ). 

Θ κατανομι του κόςτουσ μεταξφ των τριϊν υποκατθγοριϊν κόςτουσ (άμεςθ ιατρικι 
φροντίδα, κοινωνικι φροντίδα και άτυπθ φροντίδα) δεν ζχει αλλάξει ςθμαντικά. Οι 
δαπάνεσ άμεςθσ ιατρικισ φροντίδασ αντιπροςωπεφουν περίπου το 20% του παγκόςμιου 
κόςτουσ τθσ άνοιασ, ενϊ οι άμεςεσ δαπάνεσ του κοινωνικοφ τομζα και τθσ άτυπθσ 
φροντίδασ κοςτίηουν ζκαςτεσ περίπου το 40%. Θ ςχετικι ςυμβολι τθσ άτυπθσ φροντίδασ 
είναι μεγαλφτερθ ςτισ περιοχζσ τθσ Αφρικισ και χαμθλότερθ ςτθ Βόρεια Αμερικι, τθ Δυτικι 
Ευρϊπθ και ςε οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ Νότιασ Αμερικισ, ενϊ το αντίκετο ιςχφει για τισ 
δαπάνεσ του κοινωνικοφ τομζα. 

 
Τάςεισ ςτον επιπολαςμό και τθ ςυχνότθτα τθσ άνοιασ 
Σχεδόν όλεσ οι τρζχουςεσ προβλζψεισ τθσ ερχόμενθσ επιδθμίασ άνοιασ βαςίηονται ςτθν 
υπόκεςθ ότι θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ τθσ άνοιασ ανά θλικία και φφλο δεν κα μεταβάλλεται 
με τθν πάροδο του χρόνου, και ότι θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ και μόνο οδθγεί ςτισ 
προβλεπόμενεσ αυξιςεισ. Θ επικράτθςθ οποιαςδιποτε κατάςταςθσ είναι ζνα προϊόν τθσ 
επίπτωςισ τθσ και τθσ μζςθσ διάρκειασ του επειςοδίου τθσ νόςου. Αλλαγζσ ςτον ζναν ι και 
ςτουσ δφο δείκτεσ κα μποροφςαν να οδθγιςουν ςε αλλαγζσ ςτθ ςχετιηόμενθ με τθν θλικία 
επικράτθςθ. 
Δεν πρζπει να αναμζνουμε ότι οι τάςεισ κα είναι οι ίδιεσ ςε όλεσ τισ περιοχζσ του κόςμου, ι 
ακόμθ και μεταξφ των διαφόρων υποομάδων του πλθκυςμοφ μιασ χϊρασ. Αυτό 
αποδεικνφεται ξεκάκαρα από τθν εμπειρία μασ με τθν αλλαγι ςτα ποςοςτά των 
καρδιαγγειακϊν πακιςεων, τθσ παχυςαρκίασ, του διαβιτθ και του καρκίνου. Θ ςθμαντικι 
μεταβλθτότθτα ανά λαό ςτισ τάςεισ για αυτζσ τισ χρόνιεσ πακιςεισ αντανακλά 
διαφορετικοφσ βακμοφσ προόδου όςον αφορά τθ βελτίωςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ, κακϊσ και 
τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ και τθν ενίςχυςθ των 
ςυςτθμάτων και των υπθρεςιϊν υγείασ για τθν καλφτερθ ανίχνευςθ, τθ κεραπεία και τον 
ζλεγχο αυτϊν των ςυνκθκϊν. 
Τα ευριματα ςτισ ταυτοποιθμζνεσ μελζτεσ (που ωσ επί το πλείςτον διεξιχκθςαν ςε χϊρεσ 
υψθλοφ ειςοδιματοσ) είναι ςιμερα πολφ αςυνεπι ϊςτε να καταλιξει κανείσ ςε οριςτικά 
και γενικεφςιμα ςυμπεράςματα ςχετικά με τισ υποκείμενεσ τάςεισ. Μελζτεσ που 
χρθςιμοποιοφν ςτακερι μεκοδολογία για να εκτιμιςουν τισ αλλαγζσ ςτον επιπολαςμό τθσ 
άνοιασ, τθν επίπτωςθ τθσ νόςου και τθν κνθςιμότθτα με τθν πάροδο του χρόνου, ςε 
κακοριςμζνουσ πλθκυςμοφσ, είναι πολφτιμεσ και είναι ςθμαντικό να υλοποιθκοφν ακόμα 
περιςςότερεσ. 
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Συςτάςεισ 
Θ αναφορά περιλαμβάνει τισ ςυςτάςεισ τθσ Ραγκόςμιασ Εταιρείασ Νόςου Alzheimer. Θ 
μείωςθ του κινδφνου άνοιασ πρζπει να είναι ρθτι προτεραιότθτα ςτον προγραμματιςμό με 
επικεφαλισ τθν Ραγκόςμια Οργάνωςθ Υγείασ (WHO) και να ζχει ςαφείσ ςυνδεόμενεσ 
δράςεισ ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτόχων και δεικτϊν. Οι επενδφςεισ ςτθν ζρευνα για 
τθν άνοια κα πρζπει να αναβακμιςτοφν και να είναι ανάλογεσ με το κοινωνικό κόςτοσ τθσ 
νόςου και αυτι θ επζνδυςθ κα πρζπει να είναι ιςορροπθμζνθ μεταξφ τθσ πρόλθψθσ, τθσ 
περίκαλψθσ, τθσ φροντίδασ και τθσ κεραπείασ. Θ επιδθμιολογικι ζρευνα είναι ιδιαίτερα 
αραιι ςτθν Κεντρικι Αςία, τθν Ανατολικι Ευρϊπθ, τθ Νότια Λατινικι Αμερικι και τθν 
Ανατολικι και Νότια Αφρικι νοτίωσ τθσ Σαχάρασ. 
Θ ADI επικροτεί τθ δράςθ που ανζλαβαν οι G7 για τθν ζναρξθ μιασ «Ραγκόςμιασ Δράςθσ 
κατά τθσ άνοιασ» και ηθτεί αυτι θ πρωτοβουλία να ςυνεχιςτεί με μεγαλφτερο εφροσ 
κεμάτων και με ευρφτερθ εκπροςϊπθςθ από τισ χϊρεσ και περιοχζσ που πλιττονται 
περιςςότερο από τθν τρζχουςα επιδθμία τθσ άνοιασ. Θ ADI υποςτθρίηει τθν ανάγκθ για 
ανάλθψθ πρωτοβουλίασ από τθν πολιτικι θγεςία των κρατϊν τθσ G20. Θ ADI υποςτθρίηει 
τθν «πρόςκλθςθ για δράςθ», που ςυμφωνικθκε ςτθν Υπουργικι Διάςκεψθ του ΡΟΥ για τθν 
Ραγκόςμια Δράςθ κατά τθσ άνοιασ (Μάρτιοσ 2015), θ οποία πρζπει να μεταφραςτεί ςε 
υλοποιιςιμα ςχζδια με ςαφείσ ςτόχουσ και παραδοτζα τόςο ςε διεκνζσ όςο και ςε εκνικό 
επίπεδο. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Θ Ραγκόςμια Εταιρεία Νόςου Alzheimer (ADI) είναι θ διεκνισ ομοςπονδία των ενϊςεων 
Alzheimer ςε όλο τον κόςμο. Το όραμά μασ είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 
ατόμων με άνοια και των οικογενειϊν τουσ. 
Θ Ραγκόςμια Ζκκεςθ Αλτςχάιμερ για το 2015 βαςίηεται ςε ανεξάρτθτθ ζρευνα και 
ςυντάχκθκε από τον κακθγθτι Martin Prince, τον κακθγθτι Anders Wimo, τθ Δρ. Maëlenn 
Guerchet, τθν Gemma-Claire Ali, τον Δρ. Yu-Tzu Wu, τον Δρ. Matthew Prina και άλλουσ 
ςυντελεςτζσ, για λογαριαςμό του Ραγκόςμιου Ραρατθρθτθρίου για τθ Γιρανςθ και τθν 
Φροντίδα για τθν άνοια που εδρεφει ςτο King College του Λονδίνου. Θ αναφορά 
υποςτθρίηεται από τθν Bupa. 
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(ΤΝ. 3) 

ΜΟΝΑΓΔ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟΤ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ  

ΓΗΑ ΦΤΥΟΓΖΡΗΑΣΡΗΚΟΤ ΑΘΔΝΔΗ  

Σίηλορ Φοπέαρ Δίδορ Οδόρ ΣΚ Πόλη Σηλέθυνο Νομόρ 

Οηθνηξνθείν (Α΄) γηα 

ςπρνγεξηαηξηθνύο αζζελείο 

(ζην Γθάδη) "ΚΔΡΑΜΟ" 

ΑκΚΔ 

"ΚΛΗΜΑΚΑ" 
Ν.Π.Η.Γ. 

Δπκνιπίδσλ 30-

32 
118 54 Βνηαληθόο 2103412148 Αηηηθήο 

Οηθνηξνθείν (Β΄) γηα 15 

ςπρνγεξηαηξηθνύο αζζελείο 

(Γήκνο Αραξλώλ) 

"Οηληήδα" 

ΑκΚΔ 

"ΚΛΗΜΑΚΑ" 
Ν.Π.Η.Γ. 

Βνπιγαξνθηόλνπ 

43 
136 73 Μελίδη 

210 

2447532 
Αηηηθήο 

Οηθνηξνθείν 15 

ςπρνγεξηαηξηθώλ αζζελώλ  

ΑΜΚΔ 

"ΠΤΞΗΓΑ" 
Ν.Π.Η.Γ. 

Φσθαίαο 3 & 

αξαληαπόηξνπ 
185 47 Πεηξαηάο 

210 

4828162 
Αηηηθήο 

Οηθνηξνθείν "ΔΠΟΥΖ" γηα 

15 ςπρνγεξηαηξηθνύο 

αζζελείο ζην Γ. Γηαλληηζώλ 

Γηεζλήο Δηαηξία 

Τπεξεζηώλ 

Φπρηθήο Τγείαο 

Ν.Π.Η.Γ. 
Πεληαπιάησλνο 

Γηαλληηζώλ 
581 00 Γηαλληηζά 

23820 

81515 
Πέιιαο 

Οηθνηξνθείν "ΆΘΧΝΑ" 

γηα 15 ςπρνγεξηαηξηθνύο 

αζζελείο ζην Ννκό 

Υαιθηδηθήο (Γεξαθηλή, 

Γήκνο Πνιπγύξνπ) 

Δ.Δ.Δ. & Φ.Α. 

"ΤΝΘΔΖ" 
Ν.Π.Η.Γ. 

Μαληλάδηθά, 

Οηθηζκόο 

Γεξαθηλήο  

631 00 Πνιύγπξνο 
23710 

53399 
Υαιθηδηθήο 

Οηθνηξνθείν (Α) γηα 15 

ςπρνγεξηαηξηθνύο αζζελείο 

ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε 

Δ.Κ.Φ. & Φ.Τ. Ν.Π.Η.Γ. 

Σέξκα 

Γεκνθξίηνπ - 

Υηιή 

681 00 Αιεμαλδξνύπνιε 
25510 

45200 
Έβξνπ 

Οηθνηξνθείν (Β) γηα 15 

ςπρνγεξηαηξηθνύο αζζελείο 

ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε 

Δ.Κ.Φ. & Φ.Τ. Ν.Π.Η.Γ. Ζξνδόηνπ 7 681 00 Αιεμαλδξνύπνιε 
25510 

38990 
Έβξνπ 

Οηθνηξνθείν Γ΄ 

ςπρνγεξηαηξηθώλ αζζελώλ 

"ΑΛΚΤΟΝΖ" 

Δ.Φ.Τ.Κ.Α.Α. Ν.Π.Η.Γ. έξβηα 65566 έξβηα 
24640 

23443 
Κνδάλεο 

Οηθνηξνθείν Β΄ 15 

αζζελώλ κε 

ςπρνγεξηαηξηθά 

πξνβιήκαηα (Γ. ηηαγξώλ) 

"ΑΓΑΠΑΝΘΟ" 

Δ.Φ.Τ.Κ.Α.Α. Ν.Π.Η.Γ. 
Αξγπξνύπνιε Γ. 

ηηαγξώλ  
661 00 Γξάκα 

25210 

95283 
Γξάκαο 

1ν Οηθνηξνθείν ζην Ν. 

Αηηηθήο (θαξακαγθά) 

(ΖΛΗΟΣΡΟΠΗΟ Η) 

Διι. Κέληξν 

Γηαπνιηηηζκηθήο 

Φπρηαηξηθήο & 

Πεξίζαιςεο 

(ΚΧΣΖ 

ΜΠΑΛΛΑ) 

Ν.Π.Η.Γ. θαξακαγθά 7 104 33 Αζήλα 
210 

8224085 
Αηηηθήο 

2ν Οηθνηξνθεία ζην Ν. 

Αηηηθήο (Πνύθεβηι 3, παιηό 

Υαξ.Σξηθνύπε) 

(ΖΛΗΟΣΡΟΠΗΟ ΗΗ) 

Διι. Κέληξν 

Γηαπνιηηηζκηθήο 

Φπρηαηξηθήο & 

Πεξίζαιςεο 

(ΚΧΣΖ 

ΜΠΑΛΛΑ) 

Ν.Π.Η.Γ. Πνύθεβηι 3 104 38 Αζήλα 
210 

6401598 
Αηηηθήο 

Οηθνηξνθείν Ληβαδεηάο 

(ςπρνγεξηαηξηθό) 

Διιεληθό 

Κέληξν Φπρηθήο 

Τγηεηλήο & 

Δξεπλώλ 

Ν.Π.Η.Γ. Αγ. Βιαζίνπ 1 32100 Λεηβαδηά 
22610 

21348 
Βνησηίαο 
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Σίηλορ Φοπέαρ Δίδορ Οδόρ ΣΚ Πόλη Σηλέθυνο Νομόρ 

Οηθνηξνθείν (Γ΄) ζηα 

Σξίθαια 
ΔΠΑΦΤ Ν.Π.Η.Γ. Καλνύηα 11 421 00 Σξίθαια 

24310 

24044 
Σξηθάισλ 

2ν Οηθνηξνθείν 

ςπρνγεξηαηξηθώλ αζζελώλ 

(Φάξζαια) "Δζηία" 

Θ.Δ.Φ.Τ.Π.Α. Ν.Π.Η.Γ. Μεζνρώξαο 2 403 00 Φάξζαια 
24910 

28128 
Λαξίζεο 

4ν Οηθνηξνθείν 

ςπρνγεξηαηξηθώλ αζζελώλ 

("Σίκηνο ηαπξόο") 

Θ.Δ.Φ.Τ.Π.Α. Ν.Π.Η.Γ. 
2ν ρικ ΠΔΟ 

Λάξηζαο - Βόινπ 
41335 Λάξηζα 

2410-

572268 
Λαξίζεο 

6ν Οηθνηξνθείν 

ςπρνγεξηαηξηθώλ αζζελώλ 

ζηα Σξίθαια (Μεγαινρσξη 

Σξηθάισλ) "Αζθιεπηόο" 

Θ.Δ.Φ.Τ.Π.Α. Ν.Π.Η.Γ. 
Μεγαινρώξη 

Σξηθάισλ 
42100 Μεγαινρώξη 

24310-

55406 
Σξηθάισλ 

Φπρνγεξηαηξηθό 

Οηθνηξνθείν (1ν) γηα 15 

άηνκα (Γθύδε) 

Φπρνγεηξηαθή 

Δηαηξία "Ο 

Νέζησξ" 

Ν.Π.Η.Γ. Η.νύηζνπ 12 114 74 Γθύδε 
210 

6464526 
Αηηηθήο 

Φπρνγεξηαηξηθό 

Οηθνηξνθείν (2ν) ζηελ 

Αηηηθή (Υαιάλδξη) 

Φπρνγεηξηαθή 

Δηαηξία "Ο 

Νέζησξ" 

Ν.Π.Η.Γ. Αίαληνο 4 152 32 Υαιάλδξη 
210-

6828835 
Αηηηθήο 

 

Σίηλορ Φοπέαρ Δίδορ Οδόρ ΣΚ Πόλη Σηλέθυνο Νομόρ 

Οηθνηξνθείν 

"Aπαλεκηά"Α΄ 

Φπρνγεξηαηξηθό 

15 αηόκσλ 

Γ.Ν. Υαλίσλ "Αγ. 

Γεώξγηνο" - 

Φπρηαηξηθόο Σνκέαο 

(πξώελ 

Θ.Φ.Π.Υαλίσλ) 

Ν.Π.Γ.Γ. Ναμάθε 4 731 00 Υαληά 
28210 

40825 
Υαλίσλ 

Οηθνηξνθείν 

Γ΄γηα 15 

ςπρνγεξηαηξηθνύο 

αζζελείο 

"ΜΤΘΟ" 

Γ.Ν. Υαλίσλ "Αγ. 

Γεώξγηνο" - 

Φπρηαηξηθόο Σνκέαο 

(πξώελ 

Θ.Φ.Π.Υαλίσλ) 

Ν.Π.Γ.Γ. 

Αλησλίνπ 

ήθαθα  

Καζαζάο 

731 31 Υαληά 
28210 

97634 
Υαλίσλ 

Οηθνηξνθείν 15 

αηόκσλ κε 

ςπρνγεξηαηξηθά 

πξνβιήκαηα 

"Σεξςηρόξε" 

Γ.Ν. ΚΑΣΔΡΗΝΖ - 

Φπρηαηξηθόο Σνκέαο 

(πξώελ Φ.Ν. Πέηξαο 

Οιύκπνπ) 

Ν.Π.Γ.Γ. 
Κνληαξηώηηζζα 

Πηεξίαο 
601 00 Καηεξίλε 

23510 

52300 
Πηεξίαο 

Οηθνηξνθείν κε 

ςπρνγεξηαηξηθνύο 

αζζελείο 

"ΓΑΦΝΖ" 

Γ.Ν. ΚΑΣΔΡΗΝΖ - 

Φπρηαηξηθόο Σνκέαο 

(πξώελ Φ.Ν. Πέηξαο 

Οιύκπνπ) 

Ν.Π.Γ.Γ. Γάθλεο 7 601 00 Καηεξίλε 
23510 

32123 
Πηεξίαο 

Κέληξν 

Ζκεξήζηαο 

Φξνληίδαο 

Αλντθώλ 

Αζζελώλ & ησλ 

Φξνληζηώλ ηνπο 

Γ.Ν. ΚΑΣΔΡΗΝΖ - 

Φπρηαηξηθόο Σνκέαο 

(πξώελ Φ.Ν. Πέηξαο 

Οιύκπνπ) 

Ν.Π.Γ.Γ. 

3ν ρικ Δζλ. 

Οδνπ 

Καηεξίλεο - Ν. 

Δθέζνπ 

601 00 Καηεξίλε 
23510 

46915 
Πηεξίαο 

Οηθνηξνθείν κε 

ςπρνγεξηαηξηθνύο 

αζζελείο 

"ΑΡΗΑΓΝΖ" 

Γ.Ν. ΣΡΗΠΟΛΖ 

(Φ.Ν. Σξίπνιεο) 
Ν.Π.Γ.Γ. 

Σέξκα 

Καξηζόβεο 
221 00 Σξίπνιε 

2710 

233000 
Αξθαδίαο 

Οηθνηξνθείν Α' 

γηα 15 άηνκα κε 

Φπρηαηξηθό Ννζ. 

Αηηηθήο 
Ν.Π.Γ.Γ. 

Αξηζηνθάλνπο  

44 
152 32 Υαιάλδξη 

210 

6894131 
Αηηηθήο 
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ςπρηθή αζζέλεηα 

"Ζ ΡΟΓΗΑ" 

"Γξνκνθατηεην" 

Οηθνηξνθείν 

"Παιιήλε" κε 

Φπρνγεξηαηξηθνύο 

Αζζελείο  

(Μεηαθέξζεθε 

ζηε Μάξλεο) 

Φπρηαηξηθό 

Ννζνθνκείν Αηηηθήο  

Ν.Π.Γ.Γ. 

Μάξλεο 42   
 

Αζήλα 
2105244391 Αηηηθήο 

Οηθνηξνθείν 

"Ηζάθε" κε 

Φπρνγεξηαηξηθνύο 

Αζζελείο 

Φπρηαηξηθό 

Ννζνθνκείν Αηηηθήο  
Ν.Π.Γ.Γ. 

Αγ. Νηθνιάνπ 

10 
167 77 Γιπθάδα 

210 

9637502 
Αηηηθήο 

Οηθνηξνθείν 

Φπρνγεξηαηξηθώλ 

αζζελώλ 

Πνιίρλεο 

"Απξήιηα" 

Γ.Ν.Θ. "Γ. 

ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ" 

- Γηαζπλδεόκελν 

Φπρηαηξηθό Ννζ. 

Θεζζαινλίθεο 

Ν.Π.Γ.Γ. 

Αγίνπ Δπγέληνπ 

Σξαπεδνύληνο, 

Σέξκα 

Πνιίρλεο 

56533 Πνιίρλε 2310665828 Θεζζαινλίθεο 

 

 

ΜΟΝΑΓΔ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΜΖ 

ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ  

ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΟΗΑ  

Σίηλορ Φοπέαρ Δίδορ Οδόρ ΣΚ Πόλη Σηλέθυνο Νομόρ 

Μνλάδα 

αληηκεηώπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθαινύληαη από 

ηε λόζν Αιηζράτκεξ 

θαη άιιεο άλνηεο - 

ΑΓΗΑ ΔΛΔΝΖ 

Διιεληθή 

Δηαηξία λόζνπ 

Αιηζράτκεξ & 

ζπλαθώλ  

δηαηαξαρώλ 

Θεζζαινλίθεο 

Ν.Π.Η.Γ. Π. πλδίθα 13 546 43 Θεζζαινλίθε 2310810411 Θεζζαινλίθεο 

Μνλάδα 

αληηκεηώπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθαινύληαη από 

ηε λόζν Αιηζράτκεξ 

θαη άιιεο άλνηεο - 

ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 

Διιεληθή 

Δηαηξία λόζνπ 

Αιηζράτκεξ & 

ζπλαθώλ  

δηαηαξαρώλ 

Θεζζαινλίθεο 

Ν.Π.Η.Γ. 

Κσλζηαληίλνπ 

Καξακαλιή 

164 

542 48 Θεζζαινλίθε 2310351451-2 Θεζζαινλίθεο 

Μνλάδα 

αληηκεηώπηζεο 

λόζνπ Αιηζαράτκεξ 

θαη άιιεο άλνηεο 

(Βόινο)[Λεηηνπξγεί 

Οηθνηξνθείν, Κηλεηή 

Μνλάδα, Κέληξα 

Ζκέξαο ζε 1 Γνκή] 

Διιεληθή 

Δηαηξία λόζνπ 

Αιηζράτκεξ & 

ζπγγελώλ 

δηαηαξαρώλ 

Βόινπ 

Ν.Π.Η.Γ. 
Αλζεζηεξίσλ 

5, Αιπθέο 
385 00 Βόινο 24210 87265 Μαγλεζίαο 

Κέληξν Ζκέξαο γηα 

αλνηθνύο αζζελείο 

ζηε Λέζρε Φηιίαο 

Παλόξκνπ 

Δηαηξεία 

Νόζνπ 

Alzheimer & 

πλαθώλ 

Γηαηαξαρώλ 

Αζελώλ  

Ν.Π.Η.Γ. 
Παλόξκνπ & 

Βαζένο 25 
11521 Αζήλα  2106424228 Αηηηθήο 

Κέληξν Ζκέξαο γηα Δηαηξεία Ν.Π.Η.Γ. Μ. 116 36 Παγθξάηη 2107013271 Αηηηθήο 
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αλνηθνύο αζζελείο 

ζην Μέηο 

Νόζνπ 

Alzheimer & 

πλαθώλ 

Γηαηαξαρώλ 

Αζελώλ  

Μνπζνύξνπ 

89 & 

ηίιπσλνο 33 

Μνλάδα 

αληηκεηώπηζεο 

πξνβιεκάησλ ηεο 

λόζνπ Αιηζράτκεξ 

θαη άιισλ αλνηώλ 

(Κέληξν Ζκέξαο) 

Ηλζηηηνύην 

Έξεπλαο 

Αλνηώλ 

Αιηζράτκεξ  

Ν.Π.Η.Γ. 
Υξπζνπεγήο 

58 
73134 Υαληά 28210 76050 Υαλίσλ 

Κέληξν Ζκέξαο  

αλντθώλ αζζελώλ 

"ΚΟΡΧΝΗ"  - 

"ΑΡΗΝΟΖ" 

ΠΑΝΑΚΔΗΑ Ν.Π.Η.Γ. 
ηεθάλνπ 

Καδνύιε 18 
85100 Ρόδνο 22410- 78315 Γσδεθαλήζνπ 

Κέληξν Ζκέξαο γηα 

Αιηζράηκεξ 

Φπρνγεηξηαθή 

Δηαηξία "Ο 

Νέζησξ" 

Ν.Π.Η.Γ. 
Ζι. Εεξβνύ 

94 
111 44 

Αγ. 

Διεπζέξηνο  
2102288515 Αηηηθήο 

Μνλάδα 

αληηκεηώπηζεο 

πξνβιεκάησλ ηεο 

λόζνπ Αιηζράτκεξ 

θαη άιισλ αλνηώλ 

Φπρνγεηξηαθή 

Δηαηξία "Ο 

Νέζησξ" 

Ν.Π.Η.Γ. 
Γξνζνπνύινπ 

22 
112 57 Αζήλα 210 8235050 Αηηηθήο 

Μνλάδα 

αληηκεηώπηζεο 

λόζνπ Αιηζαράτκεξ 

[Λεηηνπξγεί 

Οηθνηξνθείν,  

Κέληξα Ζκέξαο ζε 1 

Γνκή] 

ΜΚΟ 

ΑΠΟΣΟΛΖ 
Ν.Π.Η.Γ. 

Αθξνδίηεο 1 

θαη Ζξώδνπ 

Αηηηθνύ 

15233 Υαιάλδξη 2130227965 Αηηηθήο 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟ 

ΚΔΝΣΡΟ 

ΑΛΣΥΑΗΜΔΡ   

Ξελώλαο 

Φπρνγεηξηαθή 

Δηαηξία "Ο 

Νέζησξ" 

Ν.Π.Η.Γ. 
Γξνζνπνύινπ 

22 
112 57 Αζήλα 210 8235050 Αηηηθήο 

Μνλάδα 

αληηκεηώπηζεο 

λόζνπ Αιηζαράτκεξ 

θαη άιιεο άλνηεο 

(Βόινο)[Λεηηνπξγεί 

Οηθνηξνθείν, Κηλεηή 

Μνλάδα, Κέληξα 

Ζκέξαο ζε 1 Γνκή] 

Διιεληθή 

Δηαηξία λόζνπ 

Αιηζράτκεξ & 

ζπγγελώλ 

δηαηαξαρώλ 

Βόινπ 

Ν.Π.Η.Γ. 
Αλζεζηεξίσλ 

5, Αιπθέο 
385 00 Βόινο 24210 87265 Μαγλεζίαο 

Κέληξν Ζκέξαο  γηα 

αζζελείο κε Άλνηα 

ζην Γήκν 

Ακαξνπζίνπ 

Δηαηξεία 

Νόζνπ 

Alzheimer & 

πλαθώλ 

Γηαηαξαρώλ 

Αζελώλ  

Ν.Π.Η.Γ. 
Γ. 

Ακαξνπζίνπ 

 

Μαξνύζη 

 

Αηηηθήο 
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(ΤΝ. 4α) 

 

Μαζί στο ταξίδι της Άνοιας 

ΟΔΗΓΙΕ Ε ΑΘΕΝΕΙ 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζαο αλαθνηλψζεθε φηη ηα πξνβιήκαηα θαη νη δπζθνιίεο πνπ πηζαλψο αληηκεησπίδεηε 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο νθείινληαη ζε κηα αξρφκελε αλντθή ζπλδξνκή, μεθηλάλε πνιχ ζεκαληηθά 

πξάγκαηα ζηελ δσή ζαο. Γελ ηειεηψλεη ε δσή ζαο κε ηελ αξρή ηεο άλνηαο. Απιά έρεη άιιν ρξψκα. Αξρηθά 

δελ πξέπεη λα θνβεζείηε θαη λα απνγνεηεπηείηε γηαηί απιά ΓΔΛ είζηε κφλνη ζαο. Σν ηαμίδη απηφ ζα ην 

θάλεηε κε κεγάιε παξέα! Καδί ζαο ζα είλαη νη δηθνί ζαο άλζξσπνη θαζψο θαη φινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

πνπ έρνπλ γλψζε, εκπεηξία θαη αγάπε γηα εζάο θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο.  

Κελ αθνχηε ηνπο γχξσ ζαο πνπ ζπλερψο ιέλε φηη δελ κπνξείηε λα θάλεηε ηίπνηα. Αληηζέησο ζαο πεξηκέλεη 

πνιιή δνπιεηά, θαη ίζσο θάπνηεο αιιαγέο ζηηο θαζεκεξηλέο ζαο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ζαο. 

Κεξηθέο ζπκβνπιέο πνπ κπνξνχλ λα ζαο βνεζήζνπλ είλαη νη εμήο: 

1. Δκπηζηεπζείηε ην γηαηξφ ζαο θαη ξσηήζηε ηνλ φ,ηη ζέιεηε. Δίλαη θνληά ζαο γηα λα απαληήζεη θάζε απνξία 

ζαο θαη λα ζαο θαζνδεγεί  ζε θάζε ζηηγκή ζηελ πνξεία ηεο λφζνπ. Δάλ ν ζεξάπσλ ηαηξφο ζαο είλαη 

παζνιφγνο ή γεληθφο ηαηξφο θαη δελ έρεη εμεηδηθεπηεί ζηελ άλνηα κπνξεί λα ζαο παξαπέκςεη ζε θάπνηνλ 

εηδηθφ. Ζ νκάδα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ άλνηα, ζίγνπξα κπνξνχλ λα ζαο δψζνπλ 

ιχζεηο ζε πνιιά εξσηήκαηα πνπ ζαο πξνβιεκαηίδνπλ. 

2. Αλ έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα έρεηε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο κηαο ηέηνηαο νκάδαο εηδηθψλ, δεηήζηε 

πιεξνθνξίεο γηα ην πψο κπνξείηε λα εληαρζείηε ζηα πξνγξάκκαηα λνεηηθήο θαη θπζηθήο άζθεζεο, ζηήξημεο 

θαη εθπαίδεπζεο. Όιε ε νκάδα είλαη εθεί γηα Α. 

3. Αθνινπζήζηε ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ζαο έρεη ζπζηήζεη ν γηαηξφο ζαο θαη ελεκεξψλεηέ ηνλ ζε 

ηαθηηθή βάζε γηα ηελ πνξεία ζαο. Αλ θάπνην θάξκαθν πνπ ζαο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί ζαο έρεη θέξεη 

παξελέξγεηεο, κελ ην δηαθφςεηε πξηλ ελεκεξψζεηε ηνλ γηαηξφ ζαο. 

4. Πξνζπαζήζηε λα έρεηε κηα ξνπηίλα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο κε δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο πνπ ζαο 

επραξηζηνχλ (κελ παξακειείηε ην καγείξεκα, ηελ θεπνπξηθή, ηα ρφκππ ζαο). Κπνξεί λα ρξεηάδεζηε 

πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη πξνζπάζεηα γηα λα ηα θάλεηε αιιά κελ πηνήζηε….δελ πξέπεη λα βγάιεηε απφ ηελ 

δσή ζαο φια εθείλα πνπ θάλαηε πξηλ. Βάιηε πξνηεξαηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο. Γξνκνινγήζηε λα 

γίλνληαη άκεζα, ηα πην ζεκαληηθά. Έηζη δελ ζα αγρψλεζηε λα ηειεηψζεηε πνιιέο δνπιεηέο καδί, αθνχ θάζε 

κία ζα γίλεηαη ζηελ ψξα ηεο αλάινγα κε ηελ ζεκαληηθφηεηά ηεο. 

5. Πεξπαηήζηε!!! Πνιιέο θνξέο ν θαλαπέο δελ είλαη θαιφο θίινο. Αλ δελ έρεηε ζνβαξά θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

θαη θάπνηα ζνβαξή θαξδηναλαπλεπζηηθή λφζν πνπ λα ζαο απαγνξεχεη ηελ άζθεζε, ηφηε βγείηε έμσ απφ ην 

ζπίηη, θάληε βφιηεο, επηζθεθηείηε θάπνηνλ δηθφ ζαο, δεηήζηε θαη αλαδεηήζηε επράξηζηεο παξέεο. Κελ 

αθήλεηε ηα πξνβιήκαηα ζηελ κλήκε λα ζαο θξαηάλε καθξηά απφ ηηο παξέεο ζαο. Όινη εθείλνη πνπ ζαο 

αγαπάλε έρνπλ ππνκνλή θαη πξέπεη λα ζαο δψζνπλ ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεζηε θάζε θνξά πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα ζηνλ ιφγν, ηελ ζθέςε θαη ηελ κλήκε ζαο. 

6. Θξαηείζηε ζεκεηψζεηο! εκεηψζηε ηα ξαληεβνχ ζαο ζε ραξηάθηα θαη θξαηείζηε ηα ζην πνξηνθφιη ζαο ή 

θνιιήζηε ηα ζην ςπγείν. Γελ είλαη θαζφινπ θαθφ λα θξαηάηε ζεκεηψζεηο, αληηζέησο ζαο θάλεη λα ληψζεηε 

πην ζίγνπξνη, αζθαιείο φηη δελ ζα ράζεηε θάπνην ξαληεβνχ θαη γίλεζηε πην νξγαλσηηθνί. Κπνξείηε λα 

δεηήζεηε θαη απφ θάπνηνλ δηθφ ζαο λα ζαο ππελζπκίδεη ηα ζεκαληηθά ξαληεβνχ ζαο. Γηα λα ζπκάζηε αλ 

πήξαηε ή φρη ηα θάξκαθα ηεο εκέξαο, γξάςηε πάλσ ζην θνπηάθη κε κνιχβη «ην πήξα»  θαη ηελ εκέξα θαη 

ηελ ψξα π.ρ ην πήξα-Γεπηέξα-10 θαη ζβήζηε ην ηελ επφκελε κέξα φηαλ ζα ην μαλαπάξεηε γξάθνληαο ην 
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πήξα-Σξίηε-10. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν θάζε θνξά πνπ ζα βιέπεηε ην θνπηάθη ζα γλσξίδεηε αλ έρεηε πάξεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ην θάξκαθφ ζαο. 

7. Πξνζέμηε ηελ δηαηξνθή ζαο. Θαηαλαιψζηε φζα πεξηζζφηεξα θξνχηα θαη ιαραληθά κπνξείηε θαη 

απνθχγεηε ηηο πνιχ ιηπαξέο ηξνθέο. Αλαιφγσο θαη κε ηα ζπλνδά λνζήκαηα ζην ηζηνξηθφ ζαο (ζαθραξψδεο 

δηαβήηεο, ππέξηαζε), θξαηήζηε κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή κε ηαθηηθά θαη κηθξά γεχκαηα. 

8. Κελ παξακειείηε ηα πξνβιήκαηα ζηνλ χπλν ζαο. Ζ πξνρσξεκέλε ειηθία δελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηνλ 

χπλν. Ο χπλνο είλαη πεξηζζφηεξν γηα ηνλ εγθέθαιν παξά γηα ην ζψκα. Κελ ιακβάλεηε εχθνια ππλσηηθά 

θάξκαθα ρσξίο λα ην ζπδεηήζεηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο. Πνιιά απφ απηά ηα θάξκαθα κπνξνχλ λα 

επηδεηλψζνπλ ηελ κλήκε ζαο. Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη λα βειηηψζεηε ηνλ χπλν ζαο πξηλ μεθηλήζεηε κηα 

θαξκαθεπηηθή αγσγή. Πνιιέο θνξέο θάπνηα άιια θάξκαθα πνπ παίξλεηε κπνξεί λα επζχλνληαη γηα ηελ 

αυπλία ζαο. Δπίζεο ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κελ θάλεηε θάηη ζσζηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ζαο 

γηα λα θνηκεζείηε, πνπ αλ δηνξζσζεί, κπνξεί λα βξεζεί θαη άκεζε ιχζε ζην πξφβιεκά ζαο. Πείηε ζηνλ 

γηαηξφ ζαο αλ αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα ζηνλ χπλν. Κελ ηα ππνεθηηκάηε. 

9. Αθνλίζηε ην κπαιφ ζαο. Βάιηε ηελ λνεηηθή άζθεζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο. Αθφκα θαη αλ δελ ζαο 

αξέζεη λα ιχλεηε ζηαπξφιεμα, αλ δελ κπνξείηε λα κάζεηε κηα θαηλνχξηα δεμηφηεηα, ε απαζρφιεζε κε κηα 

πνιχ παιηά δξαζηεξηφηεηα φπσο ην πιέμηκν ή ην θέληεκα κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη, λα γεκίζεη ηνλ ρξφλν 

ζαο θαη λα ζαο δψζεη απηνπεπνίζεζε γηα ηηο λέεο ζαο «δεκηνπξγίεο». Αλ έρεηε πξφζβαζε ζηνλ ππνινγηζηή 

κπείηε ζηηο ζειίδεο …… θαη θάληε λνεηηθέο αζθήζεηο 

10. ΓΔΛ ΔΗΣΔ ΚΟΛΟΗ Α ΘΑΗ ΓΔΛ ΔΗΣΔ ΟΗ ΚΟΛΟΗ ΠΟΤ ΔΥΔΣΔ ΠΡΟΒΙΖΚΑΣΑ ΣΖΛ ΚΛΖΚΖ Α. 

Δπηθεληξσζείηε ζην ζήκεξα θαη δεηήζηε βνήζεηα φπνηε ηελ ρξεηάδεζηε. Απηφ δελ ζα ζαο ζηεξήζεη ηελ 

αλεμαξηεζία ζαο, αιιά ζα ζαο θάλεη λα έρεηε πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε αθνχ ζα έρεηε απνδερζεί ην 

πξφβιεκά ζαο θαη ζα κνηξάδεζηε κε θάπνηνλ δηθφ ζαο ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ζαο, κεηψλνληαο έηζη 

ην ζηξεο πνπ απηέο κπνξεί λα επηθέξνπλ. ΕΔΗΣΔ ΘΑΛΟΛΗΘΑ ΘΑΗ ΘΔΦΣΔΗΣΔ ΘΔΣΗΘΑ. Ζ θαιή δηάζεζε θαη ε 

ζεηηθή ζθέςε είλαη νη θαιχηεξνί καο ζχκκαρνη. 

 

Λφξα Θπξηαδνπνχινπ, MSc 

Λεπξνιφγνο 

Διιεληθή Δηαηξεία Alzheimer θαη πγγελψλ Γηαηαξαρψλ  

Κάγδα Σζνιάθε 

Λεπξνιφγνο-Φπρίαηξνο 

Θαζεγήηξηα ΑΠΘ 
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(ΤΛ. 4β) 

ΟΔΗΓΙΕ  ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΤΜΕ ΜΕ ΣΟΝ ΑΡΡΩΣΟ ΠΟΤ ΕΝΑΙ Ε ΤΓΥYΗ 

 

Θνπληή Εαθεηξνπνχινπ Φσηεηλή, Γλσζηηθή Φπρνιφγνο 

Διιεληθή Δηαηξεία Λφζνπ Alzheimer θαη πλαθψλ Γηαηαξαρψλ 

 

πρλά, αθφκα θαη ζε ήπηα άλνηα, ζπλαληάκε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε ζχγρπζε δειαδή, δελ γλσξίδνπλ 

πνχ βξίζθνληαη, πνχ πξφθεηηαη λα πάλε, ή ηη ζπκβαίλεη γχξσ ηνπο. Δδψ ζα βξείηε θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηφζν εζάο ηνπο πεξηζάιπνληεο, φζν θαη ηνπο αζζελείο ζαο, λα αληηκεησπίζεηε κηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε ρσξίο παληθφ θαη ππεξέληαζε. 

1. Πεξηνξἰζηε κέζα ζην ζπίηη, ην πήγαηλε-έια αλζξψπσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα, ηνπο 

ππεξβνιηθνχο ζνξχβνπο, φπσο ηειεφξαζε θαη ξαδηφθσλν καδί, ή ηηο δηαθσλίεο κε άιια κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

2. Όηαλ ηνπ πξνζθέξεηε λα δηαιέμεη θάηη (γιπθφ, θαγεηφ, ξνχρα θ.ιπ.), δείμηε ηνπ κφλνλ δχν γηα λα 

δηαιέμεη, θαη φρη πεξηζζφηεξα. 

3. Θάλεηε εξσηήζεηο πνπ λα κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κε έλα ΛΑΗ ή ΟΥΗ. 

4. Ζ ζεηηθή έθθξαζε κηαο νδεγίαο γίλεηαη πην εχθνια θαηαλνεηή απφ κηα αξλεηηθή έθθξαζε. Γειαδή, αληί 

λα πείηε <<κελ ηξσο ηφζν γξήγνξα>>, είλαη θαιχηεξν λα πείηε <<ηξψγε πην αξγά›>. 

5. Όηαλ ζέιεηε λα ηνλ αθνπκπήζεηε, είλαη αλαγθαίν πξψηα λα ηξαβάηε ηελ πξνζνρή ηνπ, ιέγνληαο ην 

φλνκα ηνπ θαη αθνχ ζαο θνηηάδεη θαη ηνλ θνηηάδεηε ζηα κάηηα. 

6. Κελ ηνλ θαζνδεγείηε παξαπάλσ απφ φζν είλαη αλαγθαίν, εθφζνλ θάλεη θάηη κε ζσζηφ ηξφπν, αθφκε θαη 

αλ δελ είλαη ν ζπληνκφηεξνο. 

7 . Όηαλ ηνπ δίλεηε νδεγίεο λα είλαη απιέο θαη ζαθείο. 

8. Πξνζπαζήζηε λα είζηε ππνκνλεηηθνί θαη λα ζἑβεζηε ηνλ αζζελή ζαο. Γείμηε έηζη ηελ αγάπε ζαο. 

9. Όηαλ ηνπ αλαζέηεηε λα θάλεη θάηη, θαζνδεγήζηε ηνλ αλ ρξεηάδεηαη ζηελ αξρή θαη θαηφπηλ αθήζηε ηνλ λα 

νινθιεξψζεη, κφλνλ επηβιέπνληάο ηνλ. 

Η0.Δλζαξξχλεηἑ ηνλ θαζψο θάλεη θάηη, κελ ζπδεηάηε φκσο γηα άιια ζέκαηα, πνπ ζα ηνλ απνζπάζνπλ ηελ 

πξνζνρή, θαη δελ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα έρεη επηηπρία ζ' απηφ πνπ έρεη αξρίζεη λα θάλεη. 

11.Όηαλ δεηάηε λα θάλεη θάηη, δεηείζηε ηνπ λα αλαιάβεη έλα κφλν θνκκάηη απφ κηα δξαζηεξηφηεηα. Γειαδή, 

δελ ζα ηνπ πείηε <<βάιε ηξαπἑδη>>, αιιά <<βάιε ηα πηξνχληα ζην ηξαπέδη). 

Η2.Όηαλ δίλεηε νδεγίεο κε ην ζηφκα, ρξεηάδεηαη λα δείρλεηε ζπγρξφλσο απηφ πνπ δεηάηε. Γειαδή, αλ 

δεηήζεηε λα ζαο θἑξεη ὲλα πνηήξη λεξφ¦ ρξεηάδεηαη λα ηνπ δείμεηε ην πνηήξη θαη ηε βξχζε απφ φπνπ ζα ην 

γεκίζεη κε λεξφ.  

Η3.Απνθεί›γεηε λα θάλεηε πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη εθείλνο, επεηδή δελ έρεηε ηελ ππνκνλή ή ηνλ 

ρξφλν λα ηνλ πεξηκέλεηε λα ηα θάλεη κφλνο ηνπ. 

14.Βἀιηε ην ρέξη ζαο ζηνλ ψκν ηνπ, πξηλ ηνλ θαηεπζχλεηε λα θηλεζεί ζε κηα θαηεχζπλζε Γειαδή, 

αθνπκπήζηε ηνλ ζηνλ ψκν, πξηλ ηνπ δεηήζεηε λα ζαο αθνινπζήζεη ζηελ θνπδίλα γηα θαγεηφ, ε ζηελ 

ηνπαιέηα. 

Η5.Κελ επηκέλεηε λα ηνλ κεηαθηλήζεηε ηε ζηηγκή πνπ δελ ζέιεη. Γνθηκάζηε πάιη κεηά απφ ιίγν.  

16.Σν άγγηγκα δελ είλαη κφλνλ έλα κέζνλ γηα λα θαηεπζχλνπκε θάπνηνλ λα θάλεη θάηη . Σα κηθξά αγγίγκαηα-

ράδηα είλαη ζαπκαηνπξγά ζηελ επηθνηλσλία.  

Η7.Γὡζηε αξθεηφ ρξφλν ζηνλ αζζελή ζαο, γηα λα νινθιεξψλεη κφλνο ηνπ φζα αξρίδεη κε ηελ επίβιεςε ζαο. 
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18. Αλ μεθηλήζεη λα θάλεη θάηη θαη δελ κπνξεί λα ην νινθιεξψζεη, κελ επηκέλεηε ζ' απηφ. 

19.Δζηηάζηε ηελ  πξνζνρή ζαο θαη ηε ζπδήηεζε ζ 'απηά πνπ έρεη θαηνξζψζεη λα θάλεη, θαη επαηλέζηε ηνλ γηα 

απηά. 

20.Δπραξηζηείζηε ηνλ , ιέγνληαο φηη ζαο έρεη βνεζήζεη πνιχ κε φηη έθαλε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7Ω6Α465ΦΥΟ-Δ3Τ



27 

 

(ΤΝ.4γ) 

Οδηγίερ για ηοςρ πεπιθάλπονηερ 

 Φροντίςτε τον εαυτό ςασ και τθν υγεία ςασ. 
 Αναγνωρίςτε τα όριά ςασ και μθν επιχειρείτε να κάνετε ςε μια μζρα 
περιςςότερα από όςα μπορείτε. 

 Δεχτείτε τθ βοικεια, όποτε αυτι ςασ προςφζρεται. 
 Συνεργαςτείτε με τθν οικογζνεια και τουσ φίλουσ ςασ. 
 Λάβετε υπόψθ ςασ και τισ δικζσ ςασ ανάγκεσ και επικυμίεσ. 
 Αναγνωρίςτε και ςεβαςτείτε και τα δικά ςασ ςυναιςκιματα. 
 Να ζχετε ρεαλιςτικζσ προςδοκίεσ τόςο από τον εαυτό ςασ ωσ περικάλποντεσ 
όςο και από τθν πρόοδο και τισ ικανότθτεσ του αςκενι. 

 Συγχωριςτε τον εαυτό ςασ αν τα πράγματα δεν πιγαν καλά ι αν κάνατε λάκθ. 
 Διατθριςτε το χιοφμορ ςασ. 
 Ψάξτε για υποςτιριξθ, προτοφ νιϊςετε εξουκενωμζνοι. 
 Χρθςιμοποιιςτε τθ βοικεια ειδικϊν και ανκρϊπων οι οποίοι αντιμετωπίηουν 
τθν ίδια κατάςταςθ με ςασ. 

Οδηγίερ για ηη θπονηίδα ηος αζθενούρ 

 Ρροςπακιςτε να διατθριςετε κετικι ςτάςθ και να παρζχετε επιβεβαίωςθ.  

 Μθν παίρνετε προςωπικά τθ ςυμπεριφορά του αςκενι. 

 Αποφεφγετε να εςτιάηετε τθν προςοχι ςε λάκθ και προβλιματα.  

 Χρθςιμοποιείτε ςθμάδια και γραπτζσ υπενκυμίςεισ που μποροφν ίςωσ να 
βοθκιςουν τον προςανατολιςμό του ςτο χϊρο και ςτο χρόνο. 

 Ρροςαρμόςτε το περιβάλλον, ϊςτε να είναι ςτακερό και αςφαλζσ και 
αποφφγετε περιττζσ αλλαγζσ. 

 Μείνετε ιρεμοι και μιλάτε ευγενικά, αργά και κακαρά.  

 Κακιςτε δίπλα του και διατθριςτε βλεμματικι επαφι. 

 Χρθςιμοποιιςτε μικρζσ, απλζσ και ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ και προτάςεισ. 

 Αν χρειάηεται, ςυνοδζψτε με χειρονομίεσ τισ λζξεισ ςασ.  

 Ενκαρρφνετζ τον να κάνει κάτι ςτο οποίο τα καταφζρνει. 

 Απλοποιιςτε τισ δραςτθριότθτεσ, όπου είναι δυνατόν, ι δϊςτε τθν 
κατάλλθλθ βοικεια χωρίσ να αναλαμβάνετε το γενικό ζλεγχο.  

 Ρεριορίςτε τθ διάρκεια τθσ κάκε δραςτθριότθτασ (περίπου 15 με 20 λεπτά) 

 Σταματιςτε τθ δραςτθριότθτα ςτο πρϊτο ςθμάδι κοφραςθσ ι 
απογοιτευςθσ. 

 Ρροςπακιςτε να μπείτε ςτθ κζςθ του αςκενι.  

 Βοθκιςτε τον να νιϊςει χριςιμοσ και ικανόσ. 

 Αν ο αςκενισ ηει μόνοσ του, φροντίςτε για το νοικοκυριό και βεβαιωκείτε ότι 
τρζφεται κανονικά και παίρνει τα φαρμακά του. 

 Δϊςτε ςτον αςκενι αρκετό χϊρο για να μθ νιϊκει περιοριςμζνοσ. 

 Δϊςτε του κάτι για να απαςχολείται, π.χ. ζνα μαντίλι  

 Σε περίπτωςθ που χάςει κάποιο προςωπικό του αντικείμενο, κακθςυχάςτε 
τον και βοθκιςτε τον να το βρει. 

 Συγχαρείτε το γι' αυτό που κατόρκωςε. 

 Ρροςπακιςτε να κινιςετε το ενδιαφζρον του και να κρατάτε ςε εγριγορςθ 
το μυαλό και το ςϊμα του (ευχάριςτεσ δραςτθριότθτεσ, περίπατοι, μουςικι, 
παηλ, άλμπουμ με οικογενειακζσ φωτογραφίεσ κ.λ.π.).  
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(ΤΝ. 4δ) 

Βοικθμα για τα πλθρώματα του ΕΚΑΒ 

Πταν το πλιρωμα ΕΚΑΒ κλθκεί να παραλάβει για διακομιδι από εξωτερικό χϊρο 

άτομο θλικιωμζνο, το οποίο αφ’ ενόσ δεν ςυνοδεφεται και αφ’ εταίρου ίςωσ δεν 

ζχει ςτθν κατοχι του οποιοδιποτε ςτοιχείο το οποίο να πιςτοποιεί τθν ταυτότθτά 

του, κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να διαπιςτϊςει αν πρόκειται για άτομο με 

Alzheimer, άνοια ι ςυναφι διαταραχι. 

Για αυτό το λόγο οι διαςϊςτεσ χρειάηεται να υποβάλουν ςτο θλικιωμζνο άτομο τισ 

ακόλουκεσ ερωτιςεισ: 

1. Ρϊσ λζγεςτε; 

2. Τι ζτοσ ζχουμε; 

3. Τι μινα; 

4. Ρόςο του μινα ζχουμε; 

5. Ροια μζρα τθσ εβδομάδασ; 

6. Σε ποια χϊρα βριςκόμαςτε; 

7. Σε ποια πόλθ; 

8. Σε ποια περιοχι ι διεφκυνςθ; 

9. Σε πιο μζροσ βρίςκεςτε αυτι τθ ςτιγμι; 

10. Θα ςασ πω 3 λζξεισ που κζλω να επαναλάβετε μετά από μζνα και να τισ 

κυμάςτε όταν τισ ξαναρωτιςω: Λεμόνι, Κλειδί, Μολφβι. 

11. Τι είναι αυτό; (δείχνοντασ δφο αντικείμενα π.χ. ρολόι και κινθτό) 

12. Επαναλάβετε παρακαλϊ τισ 3 λζξεισ που ςασ είχα ηθτιςει προθγουμζνωσ. 

(Λεμόνι, Κλειδί, Μολφβι.) 

13. Μπορείτε να επαναλάβετε μετά από εμζνα: ‘Πχι αν και ι αλλά’. 

 

Πςο λιγότερεσ είναι οι απαντιςεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να απαντιςει ο/θ 

θλικιωμζνοσ/θ, τόςο πιο προχωρθμζνο είναι το ςτάδιο τθσ νόςου. 

 

 

Βοικθμα για τα ςτελζχθ των ΤΕΠ 

Το τεςτ ρολογιοφ (clock drawing test). 

Το τεςτ ρολογιοφ, χρθςιμοποιείται για ανακαλφψουμε αλλά και να 

παρακολουκιςουμε τθν πορεία γνωςτικισ ζκπτωςθσ. Μετρά τθν καταςκευαςτικι 

ικανότθτα, τθν αντίλθψθ του χρόνου αλλά και τθν ζκπτωςθ τθσ αφαιρετικισ 

ικανότθτασ και ςχεδιαςμοφ. Το τεςτ αυτό δίνει ςυνικωσ πακολογικό αποτζλεςμα 

ςτθν αρχι τθσ άνοιασ, ιδιαίτερα τθσ Νόςου Alzheimer. 

Το τεςτ του ρολογιοφ μπορεί να μασ κατευκφνει για το αν ο εξεταηόμενοσ χρειάηεται 

περαιτζρω αξιολόγθςθ των γνωςτικϊν του λειτουργιϊν. 
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Είναι εφκολο ςτθν εφαρμογι του και δεν παίρνει πάνω από 5 λεπτά. 

Είναι ςθμαντικό να δίνουμε τισ οδθγίεσ ςωςτά και το τεςτ πρζπει να γίνεται με 

τζτοιο τρόπο ϊςτε ο εξεταηόμενοσ να ςχεδιάςει μόνοσ του το ρολόι και ςτθν 

ςυνζχεια τουσ αρικμοφσ και τουσ δείκτεσ. Ο εξεταηόμενοσ πρζπει να βάλει τουσ 

δείκτεσ ςτθν ϊρα 11 και 10. 

Συνθκιςμζνοσ τρόποσ είναι βακμολόγθςθσ είναι από 0-4 μόρια ςφμφωνα με τα 

παρακάτω: 

Ηθτοφμε από τον εξεταηόμενο να: 

1) Σχεδιάςει ζνα ρολόι με τθν μορφι ενόσ κλειςτοφ κφκλου ( 1 μόριο). 

2) Τοποκετιςει τουσ αρικμοφσ ςτθν ςωςτι κζςθ (1 μόριο). 

3) Συμπεριλάβει όλουσ τουσ ςωςτοφσ 12 αρικμοφσ ( 1 μόριο). 

4) Σχεδιάςει τουσ δείκτεσ ςτθν ςωςτι κζςθ ( 1 μόριο ). 

Ζνα άτομο με φυςιολογικζσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ κα πρζπει να μπορεί να 

ςχεδιάςει το ρολόι χωρίσ πρόβλθμα ( 4 μόρια ). 

Ρρζπει να τονιςτεί ότι υπάρχουν και άλλα προβλιματα εκτόσ τθσ άνοιασ, που 

μποροφν να προκαλζςουν δυςκολίεσ ςτον ςωςτό ςχεδιαςμό του ρολογιοφ π.χ. 

διαταραχζσ αντίλθψθσ άλλου χαρακτιρα. Φυςικά πρζπει να γίνει και κλινικι 

εκτίμθςθ αλλά χαμθλι βακμολογία ςτο τεςτ του ρολογιοφ (κάτω από 4 μόρια) είναι 

ενδεικτικι περαιτζρω διερεφνθςθσ.__ 

 

 

 

TEST γηα δηάγλωζε Alzheimer 
Ζνα γρήγορο ηεζη που μπορεί να αποκαλφψει εάν ζνασ άνκρωποσ διατρζχει 
αυξθμζνο κίνδυνο να εκδθλϊςει νόςο ALZHEIMER, επινόθςαν Αμερικανοί 
ερευνθτζσ. 
Το τεςτ αποτελείται από 21 ερωτιςεισ και μπορεί να βοθκιςει όςουσ ανθςυχοφν 
για αγαπθμζνα τουσ πρόςωπα να ξεχωρίςουν τθν φυςιολογικι αφθρθμάδα από τισ 
πιο ςοβαρζσ διαταραχζσ τθσ μνιμθσ, οι οποίεσ ενδεχομζνωσ ςυνιςτοφν πρϊιμεσ 
ενδείξεισ άνοιασ. 
Οι ερωτιςεισ ζχουν ςχεδιαςτεί ϊςτε να τισ απαντοφν οι οικείοι του δυνθτικά 
πάςχοντοσ ατόμου. 
Το «Ερωτθματολόγιο του ALZHEIMER» (Alzheimer’s Questionnaire) όπωσ το 
ονόμαςαν οι επιςτιμονεσ που το επινόθςαν, ζχει ποςοςτό ακριβείασ ςχεδόν 90%, 
και μετρά τθν ιπια νοθτικι διαταραχι – μία κατάςταςθ που χαρακτθρίηεται από 
προβλιματα με τθ μνιμθ τα οποία είναι αρκετά ςοβαρά ϊςτε να τα παρατθριςει ο 
πάςχων ι οι οικείοι του, αλλά δεν είναι αρκετά ςοβαρά ϊςτε να επεμβαίνουν ςτθν 
κακθμερινότθτά του. 
Μελζτεσ ζχουν δείξει πωσ θ ιπια νοθτικι διαταραχι πρωτοεκδθλϊνεται ςτουσ 
40άρθδεσ και 50άρθδεσ και φτάνει να προςβάλλει τον ζνα ςτουσ πζντε 60άρθδεσ. 
Επιπλζον, ο ζνασ ςτουσ δφο πάςχοντεσ από αυτιν αναπτφςςει τελικά άνοια (το 15% 
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μζςα ςε ζναν χρόνο), ενϊ από τουσ υπόλοιπουσ οι μιςοί περνοφν φυςιολογικά τθ 
ηωι τουσ και οι άλλοι μιςοί βλζπουν τθν μνιμθ τουσ να βελτιϊνεται με τθν πάροδο 
του χρόνου. 
Επινοθτζσ του τεςτ είναι επιςτιμονεσ από το Ερευνθτικό Κδρυμα Υγείασ Banner Sun 
ςτθν Αριηόνα, το οποίο ειδικεφεται ςτθν άνοια, με επικεφαλισ τον δρα Μάικλ 
Μάλεκ-Αχμάντι. 
Οι επιςτιμονεσ το δθμοςίευςαν ςτο ιατρικό περιοδικό «BMC Geriatrics» και, όπωσ 
ςθμειϊνουν, οριςμζνα από τα ερωτιματα που περιζχει (όπωσ το αν υπάρχει 
επανάλθψθ ςε κάποιεσ ςυμπεριφορζσ του πάςχοντοσ) είναι εξαιρετικά πολφτιμεσ 
για τθν τελικι γνωμοδότθςθ. 
Οι ερωτιςεισ απαντϊνται με ζνα απλό «Ναη» ι «Όχη». Κάκε «Ναι» βακμολογείται 
με 1 ι 2 και κάκε «Πχι» με 0 – ζτςι, θ μζγιςτθ βακμολογία ςτο τεςτ είναι το 27. 
Βακμολογίεσ από 4 και κάτω, κεωρείται πωσ είναι φυςιολογικζσ και ςυνεπϊσ δεν 
ςυντρζχει λόγοσ ανθςυχίασ. 
Από 5 ζωσ 14 ενδεχομζνωσ υποδθλϊνουν ιπια νοθτικι διαταραχι, ςυνεπϊσ καλό 
είναι να ηθτθκεί θ ςυμβουλι ενόσ ειδικοφ. 
Κάκε βακμολογία από 15 και πάνω κεωρείται ανθςυχθτικι, διότι ενδεχομζνωσ 
δείχνει πωσ το άτομο ιδθ ζχει αρχίςει να αναπτφςςει άνοια. Σε όςουσ ζχουν τζτοιεσ 
βακμολογίεσ, ςυνιςτάται άμεςθ επίςκεψθ ςε ζναν ειδικό. 

Σο Test 
Απαντιςτε με «Ναι» ι «Πχι» ςτισ 21 ερωτιςεισ και προςκζςτε τουσ βακμοφσ που 
αντιςτοιχοφν ςε κάκε «Ναι». 
1. Ράςχει το αγαπθμζνο ςασ πρόςωπο από απϊλεια μνιμθσ; Ναη = 1 Όχη = 0 

2. Αν ναι, θ μνιμθ του είναι χειρότερθ απ’ ό,τι πριν από λίγα χρόνια; 
Ναη = 1 Όχη = 0 

3. Επαναλαμβάνει ερωτιςεισ, προτάςεισ ι ιςτορίεσ τθν ίδια μζρα; 
Ναη = 2 Όχη = 0 

4. Αναγκαςκικατε να παρακολουκείτε εςείσ τα ραντεβοφ και τισ υποχρεϊςεισ 
του ι ξεχνάει τα ραντεβοφ του; Ναη = 1 Όχη = 0 

5. Βάηει ςε άλλθ κζςθ αντικείμενα και μετά τα ψάχνει, ςυχνότερα από μία 
φορά το μινα; Ναη = 1 Όχη = 0 

6. Υποψιάηεται ότι κάποιοσ ζχει κρφψει ι ζχει κλζψει τα υπάρχοντά του, όταν 
δεν μπορεί να τα βρει; Ναη = 1 Όχη = 0 

7. Του ςυμβαίνει ςυχνά να μθν ξζρει τι μζρα, μινασ, ζτοσ και εποχι είναι ι 
ελζγχει τθν θμερομθνία ςυχνότερα από μία φορά τθν θμζρα; Ναη = 2 Όχη = 0 

8. Αποπροςανατολίηεται όταν βρίςκεται ςε μθ οικείουσ χϊρουσ; Ναη = 1 Όχη = 0 

9. Ραρουςιάηει περιςςότερθ ςφγχυςθ όταν δεν βρίςκεται ςπίτι ι όταν 
ταξιδεφει; Ναη = 1 Όχη = 0 

10. Εξαιρουμζνων ςωματικϊν περιοριςμϊν, δυςκολεφεται να χειριςτεί το χριμα 
(λ.χ. όταν δίνει πουρμπουάρ ι υπολογίηει τα ρζςτα); Ναη = 1 Όχη = 0 

11. Δυςκολεφεται να πλθρϊςει λογαριαςμοφσ ι να διαχειριςτεί τα οικονομικά 
του; Ναη = 2 Όχη = 0 

12. Δυςκολεφεται να κυμάται να πάρει τα φάρμακά του ι να παρακολουκεί εάν 
τα πιρε; Ναη = 1 Όχη = 0 

13. Δυςκολεφεται να οδθγιςει ι ςασ ανθςυχεί ο τρόποσ που οδθγάει; 
Ναη = 1 Όχη = 0 

14. Δυςκολεφεται να χρθςιμοποιιςει ςυςκευζσ, όπωσ τον φοφρνο, το τθλζφωνο, 
το τθλεχειριςτιριο ι τον φοφρνο μικροκυμάτων; Ναη = 1 Όχη = 0 

15. Εξαιρουμζνων ςωματικϊν περιοριςμϊν, δυςκολεφεται να κάνει 
επιδιορκϊςεισ ςτο ςπίτι ι το νοικοκυριό; Ναη = 1 Όχη = 0 
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16. Εξαιρουμζνων ςωματικϊν περιοριςμϊν, ζχει εγκαταλείψει ι περιορίςει 
χόμπι, όπωσ το γκολφ, ο χορόσ, θ άςκθςθ ι θ ιςτιοπλοΐα; Ναη = 1 Όχη = 0 

17. Χάνεται ςε οικείουσ χϊρουσ, όπωσ θ γειτονιά του; Ναη = 2 Όχη = 0 

18. Ραρουςιάηει φκορά ςτθν αίςκθςθ τθσ κατεφκυνςθσ; Ναη = 1 Όχη = 0 

19. Δυςκολεφεται να βρει λζξεισ (εξαιροφνται τα ονόματα); Ναη = 1 Όχη = 0 

20. Μπερδεφει τα ονόματα των μελϊν τθσ οικογζνειασ ι των φίλων του; 
Ναη = 2 Όχη = 0 

21. Δυςκολεφεται να αναγνωρίςει οικεία πρόςωπα; Ναη = 2 Όχη = 0 

 
Ση ζεκαίλεη ε βαζκοιογία 
0-4 = Κανζνασ λόγοσ ανθςυχίασ 

5-14 = Θ απϊλεια μνιμθσ ενδζχεται να αποτελεί πρϊιμθ ζνδειξθ Αλτςχάιμερ 

15 θαη πάλω = Το Αλτςχάιμερ ενδζχεται να ζχει ιδθ εκδθλωκεί 

 

 

 

 

ΚΟΔΑΤΟΥ 4, ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 10437, ΑΘΘΝΑ 

ΤΘΛΕΦΩΝΑ: 1065, 211-3499700 FAX: 210-5246208 E-MAIL: 1065@lifelinehellas.gr , 

info@lifelinehellas.gr 
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(ΤΝ. 4ε) 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΤΓΔΗΑ 

Θ άνοια αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό επιςτθμονικό, ιατρικό, κοινωνικό και 

οικονομικό πρόβλθμα. Στθν Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 200.000 αςκενείσ και 

αναμζνεται ο αρικμόσ αυτόσ να τριπλαςιαςτεί μζχρι το 2050. Κομβικόσ είναι ο 

ρόλοσ των επαγγελματιϊν υγείασ, οι οποίοι, ανάλογα με τθν ειδικότθτα τουσ, 

πρζπει να είναι ενθμερωμζνοι για τθν πρόλθψθ, τθν εξζλιξθ και τθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ άνοιασ.  Πςοι αςχολοφνται με αςκενείσ που πάςχουν από άνοια κα πρζπει: 

 Να ενθμερϊνονται ςυνεχϊσ, να ςυμμετζχουν ςε ςυνζδρια και να 

εκπαιδεφονται, όςο το δυνατόν περιςςότερο, για να γνωρίηουν όλα τα νζα 

δεδομζνα ςτθν άνοια. 

 Να ζχουν ωσ πρϊτο μζλθμα τθν ζγκυρθ και ζγκαιρθ διάγνωςθ, ϊςτε να 

μειωκεί το κόςτοσ φροντίδασ, να υπάρξει θ κατάλλθλθ κεραπευτικι αγωγι 

και οι αςκενείσ και οι περικάλποντεσ τουσ να ζχουν τθν καλφτερθ ςτιριξθ 

και βοικεια. 

 Να ζχουν κετικι και αιςιόδοξθ ςτάςθ απζναντι ςτον αςκενι και τουσ 

περικάλποντεσ του. 

 Να γνωρίηουν τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ φροντίδασ και τα ιατρεία μνιμθσ και 

άνοιασ τθσ περιοχισ τουσ. 

 Να παραπζμπουν ςε εξειδικευμζνα κζντρα θμζρασ για ενδελεχι εκτίμθςθ 

και αντιμετϊπιςθ των ςυμπτωμάτων τθσ άνοιασ 

 Να μθν αναλαμβάνουν αςκενείσ, που δεν άπτονται τθσ ειδικότθτασ τουσ, 

κακϊσ υπάρχουν άλλοι ςυνάδελφοι με μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ, οι οποίοι 

πραγματικά μποροφν να βοθκιςουν. 

 Να ζχουν ενςυναίςκθςθ για τουσ αςκενείσ αλλά να αποφεφγουν τθ 

ςυναιςκθματικι υπερεμπλοκι, γιατί ζτςι παρεμποδίηεται θ ςωςτι 

αντιμετϊπιςθ. 

 Να ςυνεργάηονται με τθν οικογζνεια του αςκενι, ϊςτε να υπάρχει θ 

καλφτερθ αντιμετϊπιςθ του. 

 Να γνωρίηουν ότι θ άνοια είναι μια επιδεινοφμενθ κατάςταςθ και οι 

ικανότθτεσ των αςκενϊν, είναι πικανό να χάνονται ςταδιακά. 

 Να ςυνεργάηονται με επαγγελματίεσ άλλων ειδικοτιτων, με γνϊμονα τθν 

ποιότθτα ηωισ του αςκενι. 

 Να επικοινωνοφν, να ανταλλάςςουν απόψεισ και εμπειρίεσ με άλλουσ 

επαγγελματίεσ υγείασ, ϊςτε να βελτιϊνουν τισ υπθρεςίεσ τουσ προσ τουσ 

αςκενείσ. 

 Να ενθμερώνονται για τισ παροχζσ που μποροφν να ζχουν οι αςκενείσ από 

τουσ κοινωνικοφσ φορείσ και να τουσ ενθμερώνουν ι να παραπζμπουν ςε 

υπθρεςίεσ και επαγγελματίεσ που κα μποροφν να δώςουν ζγκυρθ 

ενθμζρωςθ και να μθν πλθροφοροφν λάκοσ τον κόςμο αν δεν γνωρίηουν 

κάτι ςίγουρα. Οι αςκενείσ και οι οικογζνειεσ τουσ εμπιςτεφονται τουσ 

επαγγελματίεσ υγείασ και αν οι επαγγελματίεσ δεν ζχουν ενθμερώςει 
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ςωςτά, τότε θ οικογζνεια μπαίνει ςε ζνα κυκεώνα διαδικαςιών και 

ταλαιπωρίασ χωρίσ αποτζλεςμα 

Θ εμπειρία είναι απαραίτθτθ. Θ κεωρία για τθν άνοια, ςε ςχζςθ με τθν επαφι 

με ζναν αςκενι, ζχει μεγάλθ απόςταςθ. Ρολλζσ φορζσ, οι αςκενείσ με άνοια 

ζχουν ζντονεσ αντιδράςεισ και ςυμπεριφορζσ, οι οποίεσ κα πρζπει να 

αντιμετωπίηονται με τον κατάλλθλο τρόπο, ςτα πλαίςια τθσ νόςου 
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(ΤΝ. 4 ζη) 

 

Κατ’ Οίκον φροντίδα για τουσ αςκενείσ με άνοια ςε τελικά ςτάδια τθσ νόςου 

Θ πορεία τθσ Νόςου Alzheimer είναι ςυνυφαςμζνθ με τθ ςταδιακι ζκπτωςθ των 

νοθτικϊν λειτουργιϊν και με τθν εμφάνιςθ διαφόρων προβλθμάτων που 

επθρεάηουν τθν κακθμερινότθτα, τόςο του αςκενι, όςο και των κοντινϊν του 

ανκρϊπων που ζχουν επιφορτιςτεί με τθν φροντίδα του. Με το πζραςμα του 

χρόνου τα ςυμπτϊματα που εμφανίηονται δεν περιορίηονται ςε ελλείμματα 

μνιμθσ, προςοχισ ι γενικότερα νοθτικϊν ικανοτιτων, αλλά επεκτείνονται και 

ςτισ κινθτικζσ δυνατότθτεσ. Στα τελικά ςτάδια τθσ Νόςου ο αςκενισ περιορίηεται 

όλο και περιςςότερο ςτισ δραςτθριότθτζσ του, ακόμα και ςε απλζσ κακθμερινζσ 

ενζργειεσ όπωσ θ ζνδυςθ, θ ςίτιςθ και θ ατομικι κακαριότθτα. Θ μετακίνθςθ 

γίνεται ολοζνα και πιο δφςκολθ και απαιτεί ςυνικωσ τθ βοικεια τρίτων και 

αποτελεί ςθμαντικό πρόβλθμα για το περιβάλλον του αςκενι και πθγι 

ψυχολογικισ και ςωματικισ επιβάρυνςθσ για τουσ οικείουσ. 

Θ ομάδα Κατ’ Οίκον επιςκζψεων τθσ Εταιρείασ Νόςου Alzheimer και Συγγενϊν 

Διαταραχϊν αποτελείται από ιατρό, οδοντίατρο, ψυχολόγο και κοινωνικό 

λειτουργό. Σκοπό ζχει να προςφζρει ιατρικι φροντίδα ςε αςκενείσ που, λόγω 

του προχωρθμζνου ςταδίου τθσ νόςου, εμφανίηουν κινθτικι αναπθρία και δεν 

μποροφν να ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα που προςφζρονται ςτισ δομζσ τθσ 

Εταιρείασ, κακϊσ και ψυχολογικι υποςτιριξθ ςτα άτομα που ζχουν τθ φροντίδα 

των αςκενϊν. Θ ομάδα καλφπτει ςε κακθμερινι βάςθ το Νομό Θεςςαλονίκθσ, 

κατόπιν τθλεφωνικισ επικοινωνίασ των περικαλπόντων του αςκενι με τθν 

Εταιρεία. 

Θ ιατρικι φροντίδα που προςφζρεται απαντά πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ υγείασ: κλινικι εξζταςθ και εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ του 

αςκενι, ζλεγχοσ τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ, αντιμετϊπιςθ απλϊν 

προβλθμάτων και ςυμβουλζσ για κζματα διατροφισ, ςυμπεριφοράσ και υγείασ 

γενικότερα. Θ φυςικι παρουςία του ιατροφ ςτο χϊρο διαμονισ του αςκενι ζχει 

ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ τθσ κατάςταςισ του, τθν 

κατανόθςθ των ιδιαίτερων αναγκϊν του και των ςυνκθκϊν που προκφπτουν 

από τθ ςχζςθ με τουσ οικείουσ. Με αυτόν τον τρόπο μποροφν να προςφερκοφν 

εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ και να τονιςτεί θ ανκρϊπινθ διάςταςθ ςτθν από 

κοινοφ με τουσ περικάλποντεσ αντιμετϊπιςθ των τελευταίων ςταδίων τθσ 

Νόςου, όταν απαιτείται ςεβαςμόσ προσ τθ ηωι και αξιοπρζπεια κατά τθν 

κατάλθξι τθσ. Με τθν εμπειρία και τθ γνϊςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ των αςκενϊν 

με άνοια, ο ιατρόσ προςδίδει κφροσ και αποτελεςματικότθτα ςτθν προςφορά 

τθσ ομάδασ κατ’ οίκον επιςκζψεων. 

 

Δελλαπόρτα Διονυςία 

Νευρολόγοσ, MSc 
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Θ άνοια ςταδιακά επιφζρει ςτον αςκενι πολλαπλά προβλιματα. Τόςο ο αςκενισ 

όςο και θ οικογζνειά του επιβαρφνονται ψυχικά, ςωματικά και οικονομικά, κακϊσ 

χρειάηεται να ανταπεξζλκουν ςτο ρόλο τθσ φροντίδασ και τθσ ποιότθτασ ηωισ που 

προςπακοφν να ζχουν μζςα ςτα πλαίςια τθσ νόςου. Στα τελικά ςτάδια τθσ νόςου ο 

αςκενισ μεταμορφϊνεται ςε ζνα άμεςα εξαρτθμζνο μζλοσ από τον άνκρωπο που 

ζχει αναλάβει τθ φροντίδα του. Ο περικάλποντασ ζρχεται αντιμζτωποσ με μια 

εξειδικευμζνθ φροντίδα –τφπου νοςοκομειακισ περίκαλψθσ- καλφπτοντασ με αυτό 

τον τρόπο τθν ζλλειψθ εξειδικευμζνων παροχϊν υπθρεςιϊν από το κράτοσ προσ 

τουσ αςκενείσ με άνοια. 

Κάκε αςκενισ είναι μοναδικόσ και κάκε οικογζνεια ζχει το δικό τθσ μοναδικό 

ςφςτθμα επικοινωνίασ και λειτουργίασ. Ωςτόςο κάποιεσ ςυνοπτικζσ οδθγίεσ 

προσ τουσ περικάλποντεσ, ίςωσ φανοφν χριςιμεσ για τθν καλφτερθ φροντίδα 

ςτο ςπίτι.  

 Ρροςπακιςτε να κρατιςετε ενεργό τον αςκενι δίνοντάσ του εργαςίεσ για να 

απαςχολείται. Δεν ςασ αφορά το αποτζλεςμα, αν κα τα κάνει καλά ι όχι. Σθμαντικό 

είναι να νιϊκει χριςιμοσ και να του δίνεται θ δυνατότθτα να εκδθλϊςει τθν ενζργειά 

του ςε κάτι. 

 Κρατιςτε ξυπνθτό τον αςκενι κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ όςο περιςςότερο μπορείτε. 

Με τον τρόπο αυτό ο αςκενισ κουράηεται περιςςότερο και τον βοθκάτε ςτο να 

εξαςφαλίςει τον νυχτερινό του φπνο, που είναι τόςο πολφτιμοσ και για τον ίδιο αλλά 

και για εςάσ. Απαςχολιςτε τον με διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και αφιςτε να μπει 

θμεριςιο φωσ ςτο ςπίτι. 

 Τθριςτε ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ρουτίνασ ςτθν κακθμερινότθτα (ντφςιμο, 

φαγθτό, φπνο, υγιεινι, βόλτα κτλ), δθμιουργϊντασ με αυτόν τον τρόπο μια αίςκθςθ 

αςφάλειασ και ιςορροπίασ. 

 Ρροςαρμόςτε το ςπίτι ςτισ ανάγκεσ του αςκενι. Με τον τρόπο αυτό προλαμβάνετε 

τυχόν πτϊςεισ και δθμιουργείται ζνα  αςφαλζσ περιβάλλον. Είναι ςθμαντικό ο χϊροσ 

διαβίωςθσ να ςασ παρζχει άνεςθ και να διευκολφνει τθν κακθμερινότθτά ςασ! 

 Φροντίςτε να παρζχετε υγιεινά γεφματα και να ενυδατϊνετε ςυχνά τον άνκρωπό ςασ. 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ όταν ο αςκενισ δεν καταφζρνει να φάει μόνοσ του, θ 

διαδικαςία του φαγθτοφ απαιτεί αρκετι υπομονι και χρόνο από εςάσ. Εφοπλιςτείτε 

με δφναμθ και ςκεφτείτε ότι αυτό είναι που κρατάει εν ηωι τον άνκρωπό ςασ! 

 Τζλοσ, είναι ςθμαντικό να φροντίςετε τθ δικι ςασ ψυχικι υγεία γιατί τίποτα από τα 

παραπάνω δεν κα είναι εφικτό αν εςείσ δεν είςτε ςτθν κατάλλθλθ ψυχικι κατάςταςθ. 

Θ φροντίδα ενόσ αςκενι με άνοια είναι ζνα δφςκολο και αρκετά ψυχοφκόρο ζργο. Ο 

χρόνοσ που χρειάηεται για τον εαυτό ςασ προκειμζνου να ξεκουράηετε και να 

χαλαρϊνετε είναι πολφτιμοσ. Μόνο όταν εξαςφαλίηετε ενζργεια για τον εαυτό ςασ, 

ζχετε αποκζματα να προςφζρετε και ςτον άνκρωπό ςασ. Μιλιςτε, ρωτιςτε, 

απευκυνκείτε ςτουσ ειδικοφσ και ςτισ εταιρείεσ Alzheimer προκειμζνου να λάβετε 

υποςτιριξθ, ενθμζρωςθ και ςυμβουλζσ και διατθριςτε επαφι με το κοινωνικό ςασ 

δίκτυο. 

Νικολαΐδος Δςδοκία 

Ψυχολόγος, ΑΠΘ 

MSc Διοίκηζη Μονάδων Υγείας 

 

ΑΔΑ: 7Ω6Α465ΦΥΟ-Δ3Τ



36 

 

(ΤΝ. 4δ) 

 

 

10 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΗΜΑΔΙΑ 

 

 

 Ονοματεπϊνυμο: 

 Θλικία: 

 Επάγγελμα: 

 Ζτθ εκπαίδευςθσ: 

 Τθλζφωνο: 

 

 Σπρλά δπζθνιεύεζηε λα βξείηε πξνζσπηθά ζαο αληηθείκελα όπσο θιεηδηά, 

γπαιηά, πνξηνθόιη, βηβιηάξην θ.α, εηδηθά αλ ηα έρεηε ηνπνζεηήζεη ζε 

δηαθνξεηηθή ζέζε από ηε ζπλεζηζκέλε.  

 Όηαλ παξαθνινπζείηε κία ζπδήηεζε, ηηο εηδήζεηο, ή κία εθπνκπή, αξγόηεξα 

δπζθνιεύεζηε λα ζπκεζείηε θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο. Μπνξεί λα ζπκάζηε ην 

ζέκα ηεο ζπδήηεζεο, θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία αιιά όρη νινθιεξσκέλα.  

 Καζώο κηιάηε δπζθνιεύεζηε λα βξείηε ζπλεζηζκέλα νλόκαηα θαη ιέμεηο. Δίλαη 

ζαλ λα έρεηε ηε ιέμε ζηελ άθξε ηεο γιώζζαο αιιά δελ κπνξείηε λα ηελ πείηε. 

Κάπνηεο θνξέο πεξηγξάθεηε κε πνιιέο ιέμεηο απηό πνπ ζέιεηε λα πείηε. 

Μπνξεί λα ην ζπκεζείηε αξγόηεξα, όκσο δελ κπνξείηε λα ην έρεηε έγθαηξα ηελ 

ώξα ηεο ζπδήηεζεο, πνπ ην ρξεηάδεζηε. 

 Αληηκεησπίδεηε δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε γλσζηώλ θαζεκεξηλώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Μπνξεί λα μεράζηε λα βάιεηε αιάηη ζην θαγεηό ή λα 

ακθηβάιιεηε αλ βάιαηε. Μπνξεί λα μεράζεηε λα πιεξώζεηε θάπνην 

ινγαξηαζκό ή λα κελ κπνξείηε λα ππνινγίζεηε ηα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδεζηε 

γηα ηα ςώληα ζαο.  

 Μεξηθέο θνξέο ακθηβάιιεηε γηα ην πνηα θαηεύζπλζε λα αθνινπζήζεηε αθόκε 

θαη ζε νηθείν γηα εζάο κέξνο ή θηήξην. Σαο έρεη ζπκβεί λα ραζείηε θαη λα 

δπζθνιεύεζηε λα πξνζαλαηνιηζηείηε. Κάπνηεο θνξέο δπζθνιεύεζηε λα 

ζπκεζείηε ηελ εκεξνκελία ή ηε κέξα; 
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 Νηώζεηε ηε δηάζεζε ζεο αιιαγκέλε. Ίζσο παξαηεξείηε κία κειαγρνιία ή 

θιαίηε επθνιόηεξα θαη ζπρλόηεξα. Δίζηε πεξηζζόηεξν αγρσκέλνη από παιηά. 

Έρεηε αξρίζεη λα εγθαηαιείπεηε θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο γηαηί δελ ζαο 

επραξηζηνύλ όπσο παιηά, ή γηαηί δελ έρεηε εκπηζηνζύλε ζηηο ηθαλόηεηέο ζαο.  

 Έρεηε γίλεη πεξηζζόηεξν επέμαπηνη θαη νμύζπκνη ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ κε 

απνηέιεζκα λα ηζαθώλεζηε ζπρλόηεξα είηε κε θίινπο είηε κε αγλώζηνπο. 

Δπηκέλεηε πνιύ ζηε γλώκε ζαο θαη δελ παξαδέρεζηε όηη θαη νη άιινη έρνπλ 

δηθαίσκα άπνςεο. Σαο ελνρινύλ πξάγκαηα πνπ ζην παξειζόλ δελ ζαο 

ελνρινύζαλ.  

 Αλ ρξεηαζηεί λα πάξεηε κία απόθαζε, δπζθνιεύεζηε πεξηζζόηεξν από ην 

παξειζόλ θαη δεηάηε ηε γλώκε ησλ άιισλ. Σπρλά, δελ ζα μεθηλήζεηε από 

κόλνη ζαο λα θάλεηε θάηη, παξά κόλν αλ ζαο παξαθηλήζνπλ. 

 Τα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε ζαο θαίλνληαη δπζθνιόηεξα 

θαη δελ κπνξείηε λα ηα ιύζεηε κε επθνιία. Σπρλά, δεηάηε ηε βνήζεηα ηξίησλ.  

 Κάπνηεο θνξέο κπνξεί λα κεηαληώλεηε γηα απνθάζεηο πνπ πήξαηε (π.ρ. λα 

αγνξάζεηε θάηη, λα πνπιήζεηε έλα ζπίηη, λα κεηαθνκίζεηε θιπ) ή γηα ηνλ 

ηξόπν πνπ ζπκπεξηθεξζήθαηε (π.ρ. αγελήο, νμύζπκνο) 
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