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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η άνοια είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη Δημόσια Υγεία. Με βάση υπολογισμούς
της Alzheimer’s Disease International, στις μέρες μας 44 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με άνοια
παγκοσμίως, αριθμός που θα διπλασιαστεί μέχρι το 2030 και θα υπερτριπλασιαστεί μέχρι το
2050. Στην Ευρώπη υπάρχουν 10.000.000 και στη χώρα μας 200.000 άτομα με άνοια και ο
αριθμός αυτός μέχρι το 2050 αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000. Παρά τις επιστημονικές
προόδους των τελευταίων 25 ετών η αντιμετώπιση της άνοιας αποτελεί μείζον ζήτημα τόσο σε
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το στίγμα, η άρνηση και η έλλειψη οικονομικών πόρων
αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την ολοκληρωμένη φροντίδα των ατόμων με άνοια.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι διεθνείς οργανώσεις Alzheimer
έχουν επανειλημμένα ασχοληθεί με την ανάπτυξη οδηγιών και τη συγγραφή εκθέσεων σχετικά
με τις πολιτικές διαχείρισης της άνοιας και των συνεπειών της. Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής
για την άνοια των G8 στο Λονδίνο το Δεκέμβριο του 2013, διεθνείς οικονομικοί
εμπειρογνώμονες, γιατροί και πολιτικοί έκαναν έκκληση στις κυβερνήσεις όλων των χωρών να
καταστήσουν την πρόληψη της άνοιας μείζονα στόχο της δημόσιας υγείας τα επόμενα χρόνια.
Έντεκα χώρες υλοποιούν αυτήν τη στιγμή Εθνικά Σχέδια Δράσης για την άνοια που καθορίζουν
πολιτικές, τομείς παρέμβασης, προτεραιότητες και δράσεις, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την
αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα ανάληψης συντονισμένων μέτρων για την ικανοποίηση των
αναγκών των ατόμων με άνοια.
To παρόν εγχειρίδιο στόχο έχει να αποτελέσει έναν οδηγό για τους επαγγελματίες υγείας που
εργάζονται με ανθρώπους με άνοια και τις οικογένειές τους.
Οι άνθρωποι με άνοια και οι οικογένειές τους έχουν ιδιαίτερες ανάγκες τις οποίες συχνά και οι
ίδιοι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και οι οποίες πολλές φορές δεν εντοπίζονται ούτε από τους
επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στο χώρο.
Η εξέλιξη της νόσου, οι φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, οι συμπεριφορικές
διαταραχές στην άνοια, αλλά και οι υπηρεσίες φροντίδας για ανθρώπους με διαταραχές μνήμης
είναι μερικά από τα ζητήματα που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Η προσπάθεια αυτή πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος
«Είμαστε Όλοι Πολίτες» από τις χώρες Ε.Ο.Χ με διαχειριστή του προγράμματος για την Ελλάδα,
το ίδρυμα Μποδοσάκη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιδημιολογικά στοιχεία για την άνοια
Άνοια = α (στερητικό) + νους = απώλεια του νου
Ορισμός: Προοδευτική μείωση των νοητικών λειτουργιών του ατόμου
Το 2005, 24,2 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είχαν άνοια και 4,6 εκατομμύρια νέα
περιστατικά της πάθησης αυτής εμφανίζονταν κάθε έτος. Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, σε
πληθυσμούς άνω των 60 ετών, ο υψηλότερος επιπολασμός άνοιας παρατηρείται στη Βόρειο
Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη (6,4% και 5,4% αντίστοιχα) ακολουθούμενος από τη Λατινική
Αμερική (4,9%), την Κίνα και τις περιοχές του Δυτικού Ειρηνικού (4,0%). Η ετήσια επίπτωση (νέα
περιστατικά ανά πληθυσμό 1000 ατόμων) ανά γεωγραφική περιοχή εκτιμάται σε 10,5 για τη
Βόρειο Αμερική, 8,8 για τη Δυτική Ευρώπη, 9,2 για τη Λατινική Αμερική και 8,0 για την Κίνα και
τις περιοχές του Δυτικού Ειρηνικού. Για όλους αυτούς τους πληθυσμούς, ο κίνδυνος για ανάπτυξη
άνοιας και νόσου Alzheimer, της συχνότερης αιτίας άνοιας, αυξάνεται εκθετικά με τη γήρανση
και η νόσος είναι εξαιρετικά συχνή στις μεγάλες ηλικίες: 2% του πληθυσμού ηλικίας 65-74 έχει
άνοια, ποσοστό που ανεβαίνει στο 19% για τις ηλικίες 75-84 και στο 42% για τους μεγαλύτερους
των 85 ετών . Αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ πάνω από 5 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από νόσο
Alzheimer, νούμερο που αναμένεται να ανέλθει σε πάνω από 13 εκατομμύρια το 2050 [1].
Επιπλέον, η νόσος Alzheimer και οι άλλες άνοιες καταλαμβάνουν την δεύτερη θέση στο σύνολο
των εγκεφαλικών νόσων σε ό,τι αφορά την απώλεια λειτουργικών ετών ζωής εξαιτίας της
αναπηρίας [2] και είναι η 6η αιτία θανάτου στις ΗΠΑ [3]. Το κόστος της άνοιας παγκοσμίως το
2010 ανήλθε σε 604 δισεκατομμύρια $ ενώ στην Ευρώπη το 2006 υπερέβη τα 170 δις €,
αποτελεί περίπου το 1% του παγκόσμιου Α.Ε.Π. [4] , χωρίς να περιλαμβάνονται έμμεσα κόστη
και κόστη νεαρών ασθενών με άνοια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων ξοδεύεται για την
φροντίδα σε ιδρύματα. H πρώτη ελληνική μελέτη [5] έχει δείξει ότι το ετήσιο κόστος της άνοιας
ανά ασθενή φτάνει τα 20.966,40 €. Μια άλλη μελέτη [6] τονίζει πως σε διαφορετικά στάδια της
νόσου, υπάρχει και διαφορετικό κόστος: Στο στάδιο αυτονομίας το μηνιαίο κόστος είναι 341 €,
στο στάδιο εξάρτησης στο σπίτι είναι 957 € και στο στάδιο εξάρτησης στο ίδρυμα είναι 1,267€.
Από την ίδια μελέτη φαίνεται ότι η εξέλιξη της νόσου και η μετάβαση προς τα βαρύτερα στάδια
αυξάνει σημαντικά το κόστος και επιβαρύνει τα συστήματα υγείας. Επομένως κρίνεται αναγκαία
η αντιμετώπιση της νόσου στα αρχικά της στάδια και η κατά το δυνατό επιβράδυνση της εξέλιξής
της και χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αλλά και των επαγγελματιών
υγείας στην κατεύθυνση της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου. Τέλος, πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι
στο ήπιο στάδιο το κόστος είναι 12.140±6.555,9, στο μέτριο στάδιο το κόστος είναι
13.735±7.858,7 και στο σοβαρό στάδιο το κόστος ανέρχεται στο ποσό 22.666±8.467,2 [7].
H νόσος Alzheimer είναι η συχνότερη μορφή άνοιας. Περίπου 70% (65-85%) της κλινικής
διάγνωσης άνοιας αποδίδεται σε νόσο Alzheimer και 70-80% των παθολογοανατομικών
δειγμάτων (νεκροψίες-νεκροτομές) έχουν στοιχεία οριστικής νόσου Alzheimer. Επιπλέον, τα μισά
εκ των ανωτέρω έχουν συνυπάρχουσες βλάβες τύπου σωματίων Lewy ή αγγειακές βλάβες. Η
μετωποκροταφική και η αγγειακή άνοια ακολουθούν ως προς τη συχνότητα. Η
μετωποκροταφική άνοια ανιχνεύεται συχνότερα σε νεότερες ηλικίες, 50-60 ετών, και είναι
υπεύθυνη για περίπου 5-10% των ανοιών. Αγγειακές βλάβες – έμφρακτα εγκεφάλου είναι
αρκετά συχνά στους ηλικιωμένους και συναντώνται σε περίπου 1/3 των παθολογοανατομικών
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εγκεφαλικών δειγμάτων ατόμων με άνοια. Ωστόσο αμιγής αγγειακή άνοια χωρίς συνυπάρχουσες
παθολογοανατομικές βλάβες νόσου Alzheimer ή σωματίων Lewy είναι σχετικά σπάνια με
εκτιμώμενη συχνότητα 2-10%. Άλλες παθήσεις που δύνανται να είναι υπεύθυνες για άνοια (π.χ.
υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης, νόσος Jakob-Creutzfeldt, νόσος Huntington, άνοια λόγω HIV,
άνοια λόγω λοιμωδών ή μεταβολικών αιτιών κλπ) είναι αρκετά πιο σπάνιες και αθροιστικά
ευθύνονται για 5-10% των ανοιών.
Οι ακριβείς αιτίες της νόσου Alzheimer δεν είναι γνωστές, ενώ παρατηρείται ότι γενετικοί
παράγοντες δύναται να έχουν καθοριστικό ρόλο και να επηρεάζουν άμεσα την πιθανότητα
εμφάνισης της νόσου [8]. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν 3 γονίδια που μεταφέρονται από
τους γονείς στα παιδιά, με πιθανότητα 50%. Ωστόσο, τα γονίδια αυτά αφορούν στη σπάνια
«οικογενή» μορφή της νόσου (2-3%), τα συμπτώματα της οποίας εμφανίζονται σε πολύ νεαρή
ηλικία (π.χ. ηλικία 50, 40 ή και 30 ετών). Γενετικοί παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν σε
μικρότερο βαθμό τη συχνή «σποραδική» μορφή της νόσου από την οποία πάσχει το 97-98% των
ατόμων με άνοια. Ωστόσο, στην παρούσα χρονική στιγμή αλλά και βραχυπρόθεσμα, οι γενετικοί
αυτοί παράγοντες δεν είναι ούτε πλήρως γνωστοί ούτε τροποποιήσιμοι.
Ταυτόχρονα, μη γενετικοί - περιβαλλοντικοί παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν την πιθανότητα
ανάπτυξης της νόσου. Οι παράγοντες αυτοί είναι:
 ηλικία
 φύλο
 καρδιαγγειακοί παράγοντες (διαβήτης, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία),
 κάπνισμα
 διατροφικές συνήθειες
 τραυματικές κακώσεις κεφαλής
 κατάθλιψη
 παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το νοητικό απόθεμα (IQ, εκπαίδευση, επάγγελμα,
πνευματικές, κοινωνικές δραστηριότητες, φυσική άσκηση κλπ).
Συνοψίζοντας, οι διαπιστωμένοι παράγοντες κινδύνου για νόσο Alzheimer είναι η γενετική
προδιάθεση και η αύξηση της ηλικίας, οι οποίοι όμως είναι μη τροποποιήσιμοι. Ο ρόλος των
τροποποιήσιμων παραγόντων παραμένει ασαφής αν και τελευταία πληθαίνουν οι μελέτες που
υποστηρίζουν τη σημασία τους στην πρόληψη της άνοιας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πρόληψη της άνοιας
Οι τροποποιήσιμοι παράγοντες είναι καρδιαγγειακοί παράγοντες (διαβήτης, υπέρταση,
δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία), κάπνισμα, κακώσεις κεφαλής, κατάθλιψη, φάρμακα (οιστρογόνα,
αντιυπερτασικά, αντιλιπιδαιμικά, αντιφλεγμονώδη κλπ), παράγοντες σχετιζόμενοι με το νοητικό
απόθεμα (IQ, εκπαίδευση, επάγγελμα, πνευματικές, κοινωνικές δραστηριότητες, φυσική άσκηση
κλπ) και διατροφικοί παράγοντες.
Οι καρδιαγγειακοί παράγοντες είναι σαφές ότι προδιαθέτουν για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
και αγγειακή άνοια. Πρόσφατες μελέτες μας παρέχουν ενδείξεις ότι αποτελούν παράγοντες
κινδύνου και για τη νόσο Alzheimer. Φαίνεται ότι διαβήτης [9,10], υπέρταση [11,12,13],
δυσλιπιδαιμία [14,15] και παχυσαρκία στη μέση ηλικία [16] πιθανώς να αυξάνουν τον κίνδυνο
ανάπτυξης της νόσου μερικές δεκαετίες μετά. Ο διαβήτης φαίνεται να έχει την ισχυρότερη
συσχέτιση γιατί έχει συνδεθεί με τη νόσο Alzheimer όχι μόνο σε επιδημιολογικές μελέτες, αλλά
και σε μελέτες βασικής έρευνας (υπάρχουν κοινοί μηχανισμοί ανάμεσα στη βιολογία της
ινσουλίνης και του β-αμυλοειδούς, της βασικής παθολογοανατομικής βλάβης που προκαλεί τη
νόσο Alzheimer).
Οι εγκεφαλικές κακώσεις φαίνεται να αυξάνουν την πιθανότητα όχι μόνο για άνοια εκ
τραυματικής κάκωσης (‘dementia pugilistica’) αλλά και για νόσο Alzheimer. Αυτό φαίνεται να
ισχύει για εγκεφαλικές κακώσεις σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά ειδικότερα για σοβαρότερες
κακώσεις που είχαν ως αποτέλεσμα διάσειση και απώλεια συνείδησης για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Πολλές μελέτες επίσης δείχνουν ότι η κατάθλιψη αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης νόσου
Alzheimer λίγα έτη αργότερα [17]. Ωστόσο οι ασθενείς με νόσο Alzheimer δεν εκδηλώνουν μόνο
συμπτώματα από τη νοητική σφαίρα, αλλά και συμπεριφορικά – ψυχιατρικά, ένα από τα
συχνότερα των οποίων είναι η κατάθλιψη. Για το λόγο αυτό δεν είναι σαφές αν η κατάθλιψη
πράγματι αυξάνει τον κίνδυνο για νόσο Alzheimer ή απλώς αντιπροσωπεύει μια πρώιμη
εκδήλωση της ίδιας της νόσου. Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι κατάθλιψη στη μέση ηλικία
πιθανώς να οδηγεί σε αυξημένη πιθανότητα για νόσο Alzheimer πολλές δεκαετίες αργότερα
[18,19].
Οι γυναίκες έχουν ελαφρώς αυξημένες πιθανότητες για νόσο Alzheimer σε σχέση με τους άντρες
[20]. Αυτό έχει αποδοθεί είτε στη μεγαλύτερη μακροβιότητα των γυναικών (άρα και
περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν τη νόσο) είτε στις θηλυκές ορμόνες όπως τα
οιστρογόνα και η προγεστερόνη. Εντούτοις μεγάλη πρόσφατη πολυετής κλινική μελέτη έδειξε ότι
υποκατάσταση με οιστρογόνα ή προγεστερόνη σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες δεν
προστατεύει από νόσο Alzheimer ή άλλα νοητικά προβλήματα [21,22,23].
Η θεωρία του «νοητικού αποθέματος» προτείνει ότι υπάρχουν διαφορές από άτομο σε άτομο ως
προς τη δυνατότητα καταπολέμησης της νόσου Alzheimer [24,25,26]. Σημαντικό ποσοστό των
ανθρώπων που έχουν βλάβες στον εγκέφαλό τους δεν πάσχουν από κλινική νόσο Alzheimer.
Άνθρωποι με μεγαλύτερο νοητικό απόθεμα πιθανώς μπορούν να αντιρροπούν τις βλάβες τύπου
νόσου Alzheimer στον εγκέφαλό τους ώστε να εκδηλώνουν τη νόσο αργότερα ή και καθόλου.
Πολλές μελέτες δείχνουν ότι άνθρωποι με υψηλότερο IQ, περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης,
περισσότερο απαιτητικά επαγγέλματα και περισσότερες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
(πνευματικές, κοινωνικές, σωματικές) έχουν μικρότερες πιθανότητες ανάπτυξης νόσου
Alzheimer [27,28,29,30].
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Ο κύριος περιβαλλοντικός παράγοντας που έχει συσχετιστεί με τη νόσο Alzheimer είναι η
διατροφή. Υψηλότερη πρόσληψη διαφόρων βιταμινών όπως C, Ε, Β6, Β12, φυλλικού οξέως,
φλαβονοειδών, ακόρεστων λιπαρών και ψαριών και μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (καθώς και μια
σειρά άλλων αντιοξειδωτικών, αντιφλεγμονωδών συμπληρωμάτων διατροφής, τροφών και
θρεπτικών συστατικών) έχουν συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης νόσου Alzheimer. Η
Μεσογειακή Δίαιτα χαρακτηρίζεται από υψηλή πρόσληψη λαχανικών, οσπρίων, φρούτων,
δημητριακών, ψαριών, πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (κυρίως υπό τη μορφή ελαιολάδου),
χαμηλή πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών οξέων, χαμηλή πρόσληψη κρεάτων και γαλακτοκομικών
προϊόντων και μέτρια κατανάλωση αλκοόλ. Η Μεσογειακή Δίαιτα έχει συσχετιστεί με μειωμένο
κίνδυνο καρδιαγγειακών νόσων, αρκετών ειδών καρκίνου και συνολικής θνησιμότητας. Νεότερα
δεδομένα υποδηλώνουν ότι πιθανώς να σχετίζεται και με μειωμένη πιθανότητα για νόσο
Alzheimer [31,32].
Επομένως, συνίσταται η αποφυγή κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και του καπνίσματος, η
πρόληψη και θεραπεία καρδιαγγειακών νόσων όπως διαβήτης, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία,
παχυσαρκία ήδη από τη μέση ή και νεαρά ηλικία. Αντίστοιχα, με βασική αρχή τον ορισμό του
ΠΟΥ για την υγεία, η επιδίωξη υψηλών επιπέδων εκπαίδευσης και απαιτητικών επαγγελμάτων,
καθώς και η πνευματική, κοινωνική και σωματική δραστηριότητα προτείνονται με σκοπό την
αποφυγή νόσησης από άνοια, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή αλλά και περιθωριοποιημένη
Μεσογειακή διατροφή.
Μεγάλες μελέτες με αντικείμενο την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου Alzheimer βρίσκονται
σε εξέλιξη και σύντομα ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν ριζικές θεραπείες και αποτελεσματικές
στρατηγικές πρόληψης της νόσου Alzheimer, της επιδημίας του 21ου αιώνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Είδη άνοιας – Κλινική Εικόνα
Άνοια είναι η απώλεια πνευματικών ικανοτήτων που προϋπήρχαν, ως αποτέλεσμα εκφύλισης,
δυσλειτουργίας και καταστροφής των νευρώνων του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η άνοια αποτελεί
την κλινική έκφραση πολλών νευροεκφυλιστικών νοσημάτων με πιο συχνή τη νόσο Alzheimer.
Ακολουθούν με μικρότερη συχνότητα η αγγειακή άνοια, η μικτή άνοια, οι μετωποκροταφικές
άνοιες, η άνοια της νόσου Parkinson και η άνοια με σωματίδια Lewy. Επίσης, η άνοια μπορεί να
προκαλείται από ποικίλες άλλες αιτίες και καταστάσεις που πλήττουν την εγκεφαλική λειτουργία
πρωτογενώς ή δευτερογενώς (εγκεφαλίτιδες, τοξικές εγκεφαλοπάθειες, κακώσεις του
εγκεφάλου, χωροκατακτητικές επεξεργασίες κ.α.).
Τα τελευταία χρόνια, έχουν σημειωθεί σημαντικές πρόοδοι στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη
θεραπεία της νόσου Alzheimer και των άλλων μορφών άνοιας:


Έχουν αυξηθεί σημαντικά οι γνώσεις μας για τους παράγοντες κινδύνου και τους
προστατευτικούς παράγοντες, γεγονός που επιτρέπει σε κάποιο βαθμό την πρόληψη.



Η διάγνωση σε πρώιμα στάδια είναι εφικτή με προηγμένες μεθόδους (PIB PETτομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, ογκομετρική MRI, δείκτες στο εγκεφαλονωτιαίο
υγρό, γενετικός έλεγχος, δομημένες νευροψυχολογικές δοκιμασίες), ώστε να επιτρέπεται
η εφαρμογή πολλαπλών παρεμβάσεων, φαρμακευτικών ή μη.



Υπάρχουν εξετάσεις αίματος για τη διερεύνηση γενετικής προδιάθεσης αρκετών μορφών
άνοιας.



Χρησιμοποιούμε φάρμακα που αποτελούν συμπτωματικές θεραπείες και βοηθούν στη
διατήρηση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ατόμων με άνοια και των
φροντιστών τους. Επιπλέον, λόγω του δραματικά αυξανόμενου επιπολασμού της άνοιας,
αυξάνονται τα κονδύλια για την έρευνα και πολλά καινούρια φάρμακα δοκιμάζονται
κλινικά αυτή τη στιγμή.

Νόσος Alzheimer
Πρόκειται για νόσο με συγκεκριμένες νευροανατομοπαθολογικές αλλοιώσεις (πλάκες
αμυλοειδούς και νευροινιδιακές αλλοιώσεις) που εξελίσσεται με συγκεκριμένο νομοτελειακό
τρόπο και χαρακτηρίζεται από κλινική ετερογένεια που περιλαμβάνει τόσο διαταραχές των
νοητικών λειτουργιών όσο και συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα. Οι διαταραχές
αφορούν σημαντικές νοητικές λειτουργίες όπως η μνήμη, ο λόγος, οι οπτικοχωρικές δεξιότητες,
οι εκτελεστικές λειτουργίες και εκφράζονται με τα 4 ‘’Α”: Αμνησία, Αφασία, Απραξία, Αγνωσία :


Η αμνησία (διαταραχή της πρόσφατης ή βραχυπρόθεσμης μνήμης, δηλαδή της μνήμης
όπου αποθηκεύονται οι πλέον πρόσφατες πληροφορίες, ενώ η απώτερη η
μακροπρόθεσμη μνήμη προσβάλλεται στα τελευταία στάδια της νόσου).



Η αφασία (δυσκολία στην λεκτική έκφραση και την κατανόηση του λόγου, οι ασθενείς
δεν μπορούν να βρουν τη λέξη και να κατονομάσουν αντικείμενα, πολλές φορές
περιγράφουν το αντικείμενο αλλά δεν μπορούν να βρουν το όνομά του, απώλεια της
έννοιας/συμβολισμού της λέξης).



Η απραξία (αδυναμία ή ανικανότητα στην εκούσια ολοκλήρωση πράξεων, οι ασθενείς
δεν μπορούν να φορέσουν τα ρούχα τους σωστά, γενικά δυσκολεύονται να εκτελέσουν
σωστά καθημερινές δραστηριότητες).
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Η αγνωσία (αδυναμία αναγνώρισης αντικείμενων, προσώπων).

Από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι τα τελικά στάδια της νόσου μεσολαβούν κατά μέσο όρο
10 χρόνια.
Η κλινική εικόνα της νόσου Alzheimer περιλαμβάνει [33]:
 Διαταραχές πρόσφατης μνήμης, ενώ η μακροπρόθεσμη μνήμη προσβάλλεται στα
τελευταία στάδια της νόσου.
 Διαταραχές της ικανότητας κατανόησης και έκφρασης του λόγου.
 Έκπτωση των επιτελικών λειτουργιών και των οπτικοχωρικών ικανοτήτων.
 Έκπτωση της καθημερινής λειτουργικότητας .

Αγγειακή άνοια
Είναι η δεύτερη σε συχνότητα άνοια μετά τη νόσο Alzheimer. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία
μειωμένης κριτικής ικανότητας και την αδυναμία οργάνωσης της σκέψης και της
στοχοκατευθυνόμενης συμπεριφοράς, ενώ η αμνησία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό σύμπτωμα
τουλάχιστον στα αρχικά στάδια [34].

Μικτή άνοια
Πρόκειται για την άνοια που ορίζεται από την ταυτόχρονη παρουσία νευροπαθολογικών
αλλοιώσεων που αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία ανοϊκές συνδρομές (νόσος Alzheimer και
αγγειακή άνοια συνήθως, αλλά και άνοια με σωμάτια του Lewy) [35]. Η κλινική εικόνα ποικίλλει
ανάλογα με το είδος της άνοιας που συμμετέχει στη διαμόρφωση της μικτής άνοιας.

Άνοια με σωμάτια του Lewy
Τα κλινικά χαρακτηριστικά αυτής της μορφής άνοιας περιλαμβάνουν διακύμανση της νοητικής
λειτουργίας (εναλλαγή συγχυτικών περιόδων με σχετικά φυσιολογικές περιόδους), οπτικές
ψευδαισθήσεις (παθογνωμονικές και ιδιαίτερα λεπτομερείς) και συμπτώματα παρκινσονισμού
[36, 37].

Άνοια στη νόσο Πάρκινσον
Υπολογίζεται ότι περίπου 50-80% των ατόμων με νόσο Πάρκινσον θα αναπτύξουν ανοϊκού τύπου
συμπτωματολογία κατά την εξέλιξη της νόσου. Η συμπτωματολογία περιλαμβάνει δυσκολία στην
οργάνωση της σκέψης, οπτικές ψευδαισθήσεις και παραλήρημα, κατάθλιψη, ευερεθιστότητα και
διαταραχές στον ύπνο [38].

Μετωποκροταφικές άνοιες
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υπολογισθεί ο επιπολασμός της μετωποκροταφικής άνοιας γιατί δεν
αναγνωρίζεται εύκολα, δεδομένου ότι προεξάρχουν διαταραχές της συμπεριφοράς και
ψυχιατρικά συμπτώματα που συγκαλύπτουν τη νοητική έκπτωση. Υπάρχουν τρεις μορφές
μετωποκροταφικής άνοιας: 1. Η συμπεριφορική μορφή (behavioral variant), η οποία
χαρακτηρίζεται από αλλαγές στην προσωπικότητα, απάθεια, άρση αναστολών και καταθλιπτικά
συμπτώματα. 2. Η πρωϊούσα προοδευτική αφασία (primary progressive aphasia) που
χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην παραγωγή λόγου. 3. Η σημασιολογική άνοια (semantic
dementia), κατά την οποία ο πάσχοντας από άνοια χάνει το νόημα των λέξεων [39].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα της
άνοιας
Τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα της άνοιας αποτελούν εγγενές συστατικό
της νευροεκφυλιστικής διεργασίας επιβαρύνοντας σημαντικά τους ασθενείς και τους φροντιστές
τους. Ορίζονται ως: 'εκδηλώσεις διαταραγμένης αντίληψης του περιεχομένου της σκέψης, της
διάθεσης ή της συμπεριφοράς, εμφανιζόμενες σε ασθενείς με άνοια'. Μπορούν να εμφανιστούν
σε όλα τα στάδια ενός ανοϊκού συνδρόμου οποιασδήποτε αιτιολογίας (νόσος Alzheimer, Αγγειακή
άνοια, Μετωποκροταφικές Άνοιες, Δευτεροπαθείς Άνοιες) αλλά παρατηρούνται κυρίως στα
μεσαία και προχωρημένα στάδια [40]. Οι διαταραχές από τη διάθεση είναι πιθανότερο να
εμφανιστούν νωρίτερα, ενώ η ψυχοκινητική ανησυχία, οι παραληρητικές ιδέες και οι
ψευδαισθήσεις εμφανίζονται συνηθέστερα σε υστερότερα στάδια νόσου.
Τα συνήθη επιμέρους συμπτώματα που αποτελούν διαταραχές συμπεριφοράς του ανοϊκού
ασθενούς είναι [41,42]:
 οι παραληρητικές ιδέες (πεποιθήσεις που διατηρούν οι ασθενείς ενάντια στην κοινή
λογική και βάση των οποίων αισθάνονται και δρουν)
 οι ψευδαισθήσεις (οι ασθενείς βλέπουν πράγματα ή πρόσωπα που δεν είναι εκεί, ακούν
να τους μιλούν κ.ο.κ.)
 οι εκρηκτικές συμπεριφορικές αντιδράσεις
 το άγχος και η δυσφορία
 η καταθλιπτική ή, αντίθετα, η ακατάλληλα ευφορική ή ευμετάβλητη διάθεση
 η παθολογική κινητική συμπεριφορά (άσκοπος βηματισμός, επανάληψη σύνθετων
συμπεριφορών χωρίς νόημα, περιπλανήσεις)
 οι διαταραχές ύπνου και όρεξης
 η απάθεια (έλλειψη πρωτοβουλιών, παραμέληση αυτοφροντίδας)
 η άρση αναστολών (παρορμητικές ή απρόβλεπτες συμπεριφορές, απώλεια 'κοινωνικής
χάρης')
Τα συμπτώματα αυτά είναι συνήθως σε κάποιο βαθμό αντιμετωπίσιμα και απαντούν αμεσότερα
στις διαθέσιμες αυτή τη στιγμή φαρμακευτικές ή άλλου τύπου παρεμβάσεις, παρέχοντάς μας
έτσι τη δυνατότητα άμεσης ανακούφισης των ασθενών, των φροντιστών τους αλλά και του
συστήματος περίθαλψης συνολικά [43].
Οι διαταραχές συμπεριφοράς στην άνοια αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και επαρκώς:
 προκαλούν ιδιαίτερη ψυχολογική επιβάρυνση στους φροντιστές
 επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους
 επιτείνουν, ενίοτε δραματικά, την προκαλούμενη από τη νόσο αναπηρία
 αυξάνουν τα κόστη φροντίδας, τόσο για τις οικογένειες των ασθενών όσο και για το
σύστημα περίθαλψης (χρήση υπηρεσιών, νοσηλείες κ.ο.κ)
 έχουν ως αποτέλεσμα ή επιταχύνουν την εισαγωγή σε ίδρυμα
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Η αιτιολογία τους θεωρείται πολυπαραγοντική, καθώς υφίσταται βιολογικό συστατικό και σαφείς,
ψυχολογικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες.
Στην εκδήλωσή τους συντελούν:
 οι δυσχέρειες αποδοχής και προσαρμογής του ασθενούς στα δεδομένα που του
επιβάλλονται από τη νόσο
 η αδυναμία λεκτικής έκφρασης και αποτελεσματικής επικοινωνίας
 η επίταση χαρακτηριστικών της 'προνοσηρής' προσωπικότητας
 η ήδη προβληματική σχέση με κοντινά πρόσωπα
 οι προβληματικές συνθήκες (υπερβολικά πολλά ή λίγα ερεθίσματα, νέο περιβάλλον,
αλλαγή προσώπων-κλειδιών)
 οι ατυχείς χειρισμοί φροντίδας (άγχος, κόπωση, άγνοια των φροντιστών).
Τα φάρμακα που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας έχουν καλά αποτελέσματα. Είναι
τεκμηριωμένο ότι τα αντιανοϊκά σκευάσματα, τα χρησιμοποιούμενα για την καθυστέρηση
εξέλιξης της ανοϊκής διεργασίας (αναστολείς χολινεστεράσης και μεμαντίνη), έχουν ευεργετική
επίδραση και στις διαταραχές συμπεριφοράς της άνοιας. Υπάρχουν επίσης ψυχοτρόπα φάρμακα
νέας γενιάς, ασφαλή και αποτελεσματικά για τα συγκεκριμένα συμπτώματα. Κλειδί στην ορθή
χρήση και αξιοποίηση των φαρμακευτικών, όπως και άλλου είδους παρεμβάσεων, αποτελεί η
σταθερή σχέση με ειδικούς.
Σε συνδυασμό με τους φαρμακευτικούς χειρισμούς εφαρμόζονται ευρέως και μη φαρμακευτικές
παρεμβάσεις. Η αντιμετώπιση των διαταραχών συμπεριφοράς των ανοϊκών ασθενών δεν μπορεί
παρά να είναι στο πλαίσιο μιας συνολικής αντιμετώπισης του ανοϊκού συνδρόμου [44]. Ο ρόλος
ενός θεράποντα, όπως και ειδικών υγείας με εμπειρία στον συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών,
είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα πολύπλευρης υποστήριξης για
τους φροντιστές των ασθενών με άνοια: από τον οικογενειακό ή ειδικό γιατρό, τις υπηρεσίες
συμβουλευτικής των τακτικών Ιατρείων και των Εταιρειών Αλτσχάιμερ, τις συγκεντρώσεις
ενημέρωσης και αλληλοβοήθειας φροντιστών ασθενών με άνοια, τις τηλεφωνικές γραμμές
βοήθειας καθώς και μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης με έντυπο υλικό, δημοσιεύσεις και μέσω
διαδικτύου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διάγνωση της άνοιας
Η διάγνωση αποτελεί σημαντικό στοιχείο στο σχεδιασμό τόσο της ολιστικής προσέγγισης του
προβλήματος όσο και στην κατανόηση και διαχείριση των αναγκών του ασθενούς, δεδομένου
της σοβαρής επίπτωσης που έχει στους ασθενείς και στους φροντιστές. Διεθνώς, η διάγνωση της
άνοιας, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δεδομένου ότι στις περισσότερες μορφές άνοιας
εκλείπουν σαφή κλινικά διαγνωστικά κριτήρια, όπως και σαφή κριτήρια ορισμού των
νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων. Επίσης, πολλά από τα πρώιμα συμπτώματα της άνοιας
διαγιγνώσκονται ως κατάθλιψη, ενώ πολλές πεποιθήσεις όπως ότι η έγκαιρη διάγνωση δεν έχει
κανένα αποτέλεσμα ή ότι ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται, δεν κατανοεί, παρεμβαίνουν αρνητικά
στη διαδικασία της διάγνωσης των ανοιών. Σκοπός είναι, αφενός, να μειωθεί ο χρόνος ανάμεσα
στην εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και τη διάγνωση και αφετέρου η διάγνωση να
εμπεριέχει κλινικά κριτήρια που θα επιτρέπουν την αναγνώριση των διαφορετικών ανοιών, έτσι
ώστε να ωφεληθεί ο ασθενής από την μέχρι σήμερα πρόοδο στη διαχείριση της νόσου και στη
διαμόρφωση ενός ολιστικού προτύπου προσέγγισης του προβλήματος που θα διασφαλίσει μία
καλή ποιότητα ζωής.
Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να προσφέρει στην οικογένεια και στον περιθάλποντα μεγαλύτερη
κατανόηση σε σχέση με τις συμπεριφορικές αλλαγές του ασθενούς και να δώσει τη δυνατότητα
καλύτερης προετοιμασίας για τη μελλοντική διαχείριση της νόσου. Αντιθέτως, η καθυστερημένη
διάγνωση μπορεί να έχει σημαντικές κλινικές και κοινωνικές επιπτώσεις στους ασθενείς και τις
οικογένειές τους. Χωρίς διάγνωση, πολλοί από αυτούς τους ασθενείς, μπορεί να αντιμετωπίσουν
μια σωρεία προβλημάτων, όπως οικονομικές απώλειες, κακή διατροφή και απώλεια βάρους,
λάθη στη φαρμακευτική αγωγή και αυξημένη έκθεση σε κίνδυνο φαρμακευτικών ανεπιθύμητων
συμβάντων [45,46].
Το προσωπικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πρέπει να παραπέμπει τα άτομα που
εμφανίζουν σημεία Ήπιας Νοητικής Διαταραχής (Mild Cognitive Impairment, MCI) για εκτίμηση
σε ειδικά ιατρεία μνήμης και ψυχογηριατρικά ιατρεία, ώστε να επιτευχθεί έγκαιρη αναγνώριση
της άνοιας, καθώς περισσότερο από το 50% των ατόμων με Ήπια Νοητική Διαταραχή (MCI)
εμφανίζουν στο μέλλον άνοια.
Στα ειδικά Ιατρεία Μνήμης, η διάγνωση της νόσου Alzheimer και των άλλων μορφών άνοιας
επιτυγχάνεται με βεβαιότητα έως και 95%, συνδυάζοντας τα διαγνωστικά μέσα που έχουμε
σήμερα στη διάθεσή μας (προηγμένες απεικονιστικές τεχνικές του εγκεφάλου, βιολογικοί δείκτες
στο αίμα και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ειδικές νευροψυχολογικές δοκιμασίες).
Οι συν-νοσηρότητες είναι συχνές, ιδιαίτερα σε πιο ηλικιωμένους ασθενείς, και μπορούν να
επιδεινώσουν γρήγορα τη νοητική και λειτουργική κατάσταση του ασθενούς. Υπάρχει ισχυρή
συσχέτιση μεταξύ ιατρικής συν-νοσηρότητας και νοητικής κατάστασης στην ΝΑ, ενώ η άριστη
διαχείριση των συνοδών νόσων μπορεί να προσφέρει δυνατότητες βελτίωσης των νοητικών
λειτουργιών. Η κατάθλιψη, η καρδιαγγειακή νόσος, οι λοιμώξεις, οι ανεπιθύμητες ενέργειες
φαρμάκων, το παραλήρημα, οι πτώσεις, η ακράτεια ούρων και η ανορεξία είναι συχνά
παρατηρούμενες συν-νοσηρότητες ή επιπλοκές. Η κλίμακα CIRS μπορεί να βοηθήσει στην
καθημερινή κλινική πράξη. Μερικές από τις καταστάσεις συν-νοσηρότητας που αναγνωρίστηκαν
σε μια μεγάλη μεταθανάτια μελέτη ασθενών με άνοια θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει την
κλινική αντιμετώπιση των ασθενών αν είχαν αναγνωρισθεί προθανάτια.
Το ιατρικό ιστορικό είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ιατρικής πρακτικής και βοηθά στην εξέταση
και στη διερεύνηση. Το ιστορικό πρέπει να επικεντρωθεί στις νοητικές λειτουργίες που
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επηρεάζονται, στον τρόπο έναρξης, στην πορεία της νόσου και στις επιπτώσεις στις καθημερινές
δραστηριότητες (ADL). Προηγούμενο ιατρικό ιστορικό, συν-νοσηρότητα, οικογενειακό ιστορικό
και επίπεδο εκπαίδευσης είναι σημαντικά. Εξαιτίας τόσο της παρουσίας νοητικού ελλείμματος
όσο και της πιθανότητας νοσο-αγνωσίας είναι σημαντικό να λαμβάνεται και ιστορικό από έναν
ανεξάρτητο πληροφοριοδότη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Νευροψυχολογικές Δοκιμασίες στην άνοια
Οι νευροψυχολογικές δοκιμασίες αποτελούν κύρια διαδικασία για την αξιολόγηση των
ελλειμμάτων και τη διάγνωση της άνοιας. Υπάρχουν πολλές και αρκετά εξειδικευμένες
δοκιμασίες για να ελέγξουν τους διαφορετικούς τύπους μνήμης και τις διαδικασίες τους
(εγχάραξη, ανάκληση, μάθηση), την προσοχή, την αφηρημένη σκέψη, το λόγο, τις εκτελεστικές
δεξιότητες.
Οι δοκιμασίες αυτές κατά κύριο λόγο χορηγούνται από τους Νευροψυχολόγους, αλλά τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γίνεται προσπάθεια να εκπαιδευτούν και άλλες ειδικότητες
(Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί, Νοσηλευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, άλλες ιατρικές και παραϊατρικές
ειδικότητες) σε γενικές δοκιμασίες αξιολόγησης των νοητικών λειτουργιών που θα μπορούσαν να
ενισχύσουν την έγκαιρη διάγνωση.
Ενδεικτικά ένα σύντομο πρωτόκολλο δοκιμασιών νοητικών λειτουργιών για χορήγηση από
ειδικότητες χωρίς εξειδίκευση στη Νευροψυχολογία περιλαμβάνει:


The Mini-mental State Examination (Παράρτημα Ι)



The Severe Mini-mental State Examination



Montreal Cognitive Assessment (MoCA) – ανάκληση 5 λέξεων



Clock Drawing Test (Παράρτημα Ι)



Δοκιμασία Λεκτικής Ροής



Δοκιμασία Αξιολόγησης Κατασκευαστικής Δεξιότητας (Παράρτημα Ι)



Δοκιμασία Κατονομασίας Αντικειμένων



Δοκιμασία Αφαιρετικής Σκέψης: ερμηνεία παροιμιών (Παράρτημα Ι)



Γηριατρική Κλίμακα Κατάθλιψης (Παράρτημα Ι)



Ερωτηματολόγιο Λειτουργικών Δραστηριοτήτων

Οι παραπάνω δοκιμασίες αποτελούν ενδεικτικές δοκιμασίες και είναι μέρος εκπαιδευτικού
προγράμματος Επαγγελματιών Υγείας στη διάγνωση της άνοιας της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
& Συναφών Διαταραχών Αθηνών. Προκειμένου να χορηγηθούν είναι απαραίτητη η εκπαίδευση
σε δοκιμασίες, αλλά και η πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευόμενων, ώστε να είναι σε θέση να
συμπεράνουν πιθανά ελλείμματα σε νοητικές λειτουργίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Φαρμακευτικές Θεραπείες στην άνοια
Η διάγνωση της άνοιας τίθεται στο χρονικό σημείο που ο ασθενής εμφανίζει έκπτωση της
καθημερινής λειτουργικότητας και αδυναμία να επιτελέσει συνηθισμένες μέχρι τότε
δραστηριότητες. Ριζική θεραπεία της νόσου Alzheimer δεν υπάρχει ενώ οι υπάρχουσες
φαρμακευτικές θεραπείες ελέγχουν εν μέρει τα συμπτώματα, η νευροεκφυλιστική διεργασία
στον εγκέφαλο των ασθενών δεν ανακόπτεται και ύπουλα εξακολουθεί τη φυσική εξέλιξή της.
Οι υπάρχουσες φαρμακευτικές θεραπείες είναι οι κεντρικοί αναστολείς χολινεστεράσης (ΑchEIs)
και η Μεμαντίνη. Ειδικότερα οι ΑchEIs (Δονεπεζίλη, Ριβαστιγμίνη, Γκαλανταμίνη)
χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην καθημερινή κλινική πράξη από ετών για τη θεραπεία της
νόσου Alzheimer αλλά και άλλων μορφών άνοιας (αγγειακή άνοια, άνοια με σωμάτια Lewy, άνοια
νόσου Parkinson κ.ά.).
Ο εγκέφαλος των ανθρώπων με νόσο Alzheimer είναι ατροφικός και συρρικνωμένος επειδή
ατροφούν και καταστρέφονται διάφορες κατηγορίες νευρώνων. Μεταξύ αυτών οι χολινεργικοί
νευρώνες του βασικού πυρήνα του Meyenert, οι οποίοι νευρώνουν τις περιοχές του φλοιού οι
οποίες είναι υπεύθυνες για τις γνωστικές λειτουργίες και τον ιππόκαμπο που παίζει σημαντικό
ρόλο στη λειτουργία της μνήμης. Μελέτες υλικού βιοψιών και αυτοψιών έχουν δείξει ελάττωση
της χολινεργικής νευροδιαβίβασης, κυρίως στον βασικό τελεγκέφαλο και το νεοφλοιό των
ασθενών. Διαπιστώθηκε επιπλέον η απορρύθμιση και άλλων νευροδιαβιβαστικών συστημάτων.
Η ελάττωση πάντως της χολινεργικής νευροδιαβίβασης σχετίζεται με τη βαρύτητα των
γνωστικών και άλλων συμπτωμάτων της νόσου.
Η αποτελεσματικότερη συμπτωματική αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer έχει μέχρι σήμερα
επιτευχθεί με φαρμακολογικούς παράγοντες που αυξάνουν τη χολινεργική νευρομεταβίβαση και
ειδικότερα με τους ΑchEIs που αυξάνουν την ελαττωμένη ακετυλχολίνη, αναστέλλοντας τα
ένζυμα που φυσιολογικά την αποδομούν στη συναπτική σχισμή.
Οι ΑchEIs αποτελούν θεραπείες με επίσημη ένδειξη την ήπια ως μέτρια νόσο Alzheimer και
επιτρέπουν στους ασθενείς να παραμείνουν λειτουργικοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να
διατηρούν κοινωνικές δεξιότητες και να απολαμβάνουν καλή ποιότητα ζωής μαζί με την
οικογένειά τους. Παρουσιάζουν ήπια ή μέτρια, ιδίως εάν χορηγηθούν στα αρχικά στάδια,
αποτελεσματικότητα, βεβαιωμένη με πολλές μελέτες [47]. Έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί
σε πολλές διπλές τυφλές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, διάρκειας μέχρι ενός έτους.
Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ΑchΕIs χρησιμοποιούμε την κλινική
συνέντευξη με τον ασθενή και ειδικές νευροψυχολογικές δοκιμασίες εκτίμησης της μνήμης, της
συμπεριφοράς και της καθημερινής λειτουργικότητας.
Οι δυνατές εκβάσεις της φαρμακευτικής θεραπείας με AchEIs [48] είναι: αρχική βελτίωση
(συνήθως σε πρώιμα στάδια της άνοιας), κλινική σταθεροποίηση έως και 1 χρόνο και μικρότερη
του αναμενόμενου έκπτωση των νοητικών λειτουργιών.
Οι παρενέργειες χολινεργικού τύπου από την περιφέρεια αναζητούνται για την ορθή τιτλοποίηση
των AchEIs και αφορούν κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα (ανορεξία, ναυτία, έμετος,
διάρροια, κοιλιακά άλγη) [49]. Ευτυχώς οι συγκεκριμένες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι
δοσοεξαρτώμενες και οι ασθενείς αναπτύσσουν συνήθως τάχιστα ανοχή σε αυτές. Δεν
απαιτείται τακτός παρακλινικός έλεγχος για τους αναστολείς της χολινεστεράσης. Η εμπειρία
μας και οι μελέτες έχουν καταδείξει ικανοποιητική συμβατότητα με άλλα χρησιμοποιούμενα στη
νόσο Alzheimer φάρμακα αντικαταθλιπτικά, νευροληπτικά και αντιεπιληπτικά καθώς και με όλες

15

τις κατηγορίες φαρμάκων για την αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων της τρίτης
ηλικίας.
Εντούτοις, η εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης
δεν μπορεί παρά να διαφέρει από αυτήν στα πλαίσια κλινικών μελετών. Στις τυχαιοποιημένες
μελέτες χρησιμοποιούνται περίπλοκες και χρονοβόρες κλίμακες εκτίμησης των γνωστικών
λειτουργιών. Ακόμα όμως και μια απλή δοκιμασία όπως το M.M.S.E μπορεί να ανιχνεύσει
βελτίωση και αποτελεί χρήσιμη εναλλακτική λύση. Η κλίμακα M.M.S.E, μαζί με μια συνοπτική
αλλά συστηματοποιημένη εκτίμηση της λειτουργικότητας (καθημερινές ασχολίες, χόμπυ κ.ο.κ),
της διάθεσης και της συμπεριφοράς, με βάση πληροφορίες του ασθενούς και του φροντιστή του,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος στην
πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Οδηγίες για τη χορήγηση των AchEIs στην καθημερινή κλινική πρακτική των ειδικών γιατρών
(νευρολόγων, ψυχιάτρων, γηριάτρων):
 Εξηγήστε τη δυνητική αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων σκευασμάτων αλλά και
τις γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειές τους, μην καλλιεργείτε μη ρεαλιστικές προσδοκίες.
 Καθορίστε τη γνωστική, λειτουργική, συμπεριφορική και συναισθηματική κατάσταση του
ασθενούς πριν τη θεραπεία, κατόπιν συνεντεύξεων με τον ίδιο και τον φροντιστή
χορηγώντας κάποιο δομημένο ερωτηματολόγιο.
 Ξεκινήστε τη θεραπεία τιτλοποιώντας κατά τις οδηγίες του παρασκευαστή.
 Εκτιμήστε σε τακτά διαστήματα (συνήθως ανά 6μήνο) την αποτελεσματικότητα, όπως
αντικατοπτρίζεται κυρίως στη βελτίωση της λειτουργικότητας (δραστηριότητες
καθημερινής ζωής, χόμπυ, κοινωνική συνδιαλλαγή), αλλά και την ανοχή στη θεραπεία.
 Προσθέστε αντικαταθλιπτικό εάν εμφανιστούν κλινικά σημαντικά συμπτώματα
κατάθλιψης.
 Η επιβράδυνση της συνολικής έκπτωσης είναι επιθυμητός στόχος της θεραπείας.
 Συχνά η αλλαγή από το ένα AchEI στο άλλο ή σε Μεμαντίνη έχει θετικά αποτελέσματα
[50].
 Σταματήστε την χορήγηση AchEIs όταν ο ασθενής
παρουσία ή είναι κλινήρης.

φτάσει να μην έχει κοινωνική
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Μη φαρμακευτικές θεραπείες σε ανθρώπους με
άνοια
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι μη φαρμακευτικές θεραπείες στην άνοια έχουν προσελκύσει το
ενδιαφέρον όλο και περισσοτέρων επαγγελματιών υγείας και έρχονται να συμπληρώσουν την
φαρμακευτική θεραπεία. Η νοητική εκπαίδευση, η νοητική ενδυνάμωση, η σωματική άσκηση
αποτελούν μόνο ένα μέρος των μη φαρμακευτικών θεραπειών για ανθρώπους με άνοια και Ήπια
Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ). Η αποτελεσματικότητα αυτών των θεραπειών έχει απασχολήσει τους
επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στο χώρο, ενώ δίδεται έμφαση στους
μεθοδολογικούς περιορισμούς των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί. Παρ’ όλα αυτά, τα
τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες προτείνουν τις μη
φαρμακευτικές θεραπείες ως θεραπεία επιλογής σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή.

Μη φαρμακευτικές θεραπείες
Ως μη φαρμακευτικές θεραπείες ορίζονται οι παρεμβάσεις εκείνες που στοχεύουν στην ενίσχυση
των νοητικών λειτουργιών, στη διαχείριση νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων (Behavioural and
Psychological Symptomsin Dementia / BPSD), αλλά και παρεμβάσεις που απευθύνονται στην
οικογένεια των ανθρώπων με άνοια. Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγραφούν οι παρεμβάσεις
εκείνες που απευθύνεται σε ανθρώπους με διαταραχές μνήμης.
Η αποτελεσματικότητα των μη φαρμακευτικών θεραπειών στην άνοια και στην Ήπια Νοητική
Διαταραχή (ΗΝΔ) αποτελεί ερώτημα πολλών σύγχρονων ερευνών. Τα τελευταία χρόνια, έχουν
διατυπωθεί οδηγίες που συστήνουν την εφαρμογή μη φαρμακευτικών θεραπειών σε ανθρώπους
με άνοια και ΗΝΔ σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική θεραπεία (51). Οι Vasse et al (52)
αναφέρουν τη σωματική άσκηση, τις παρεμβάσεις σε οικογενειακούς φροντιστές, την
αισθητηριακή διέγερση (multisensory stimulation/ snoezelen) και τη θεραπεία δι΄ αναμνήσεων
ως τις πιο συχνά προτεινόμενες μη φαρμακευτικές θεραπείες για ανθρώπους με ηπίου έως
μεσαίου σταδίου άνοιας, σύμφωνα με οδηγίες από την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Δανία
και την Ιταλία. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες οδηγίες από το National Institute for Clinical
Excellence αποτελούν το πιο ολοκληρωμένο πρωτόκολλο για την εφαρμογή μη φαρμακευτικών
θεραπειών στην άνοια. Συγκεκριμένα, συστήνουν για ανθρώπους με ήπιο και μεσαίο στάδιο
άνοιας, την εφαρμογή σωματικής άσκησης, θεραπείας δι΄αναμνήσεων, αισθητηριακής
διέγερσης, μασάζ, διαχείρισης συμπεριφορικών διαταραχών, γνωσιακής συμπεριφορικής
θεραπείας, δημιουργικής απασχόλησης. Επίσης προτείνουν σχεδιασμό του περιβάλλοντος,
νοητική ενδυνάμωση, μουσικοθεραπεία, αρωματοθεραπεία και θεραπεία με κατοικίδια ζώα.
Η εξοικείωση όμως με τις μη φαρμακευτικές θεραπείες είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο
τους ειδικούς αλλά και τα άτομα που λαμβάνουν θεραπεία. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες
χώρες της Ευρώπης, κυρίως της Βόρειας και Κεντρικής, οι άνθρωποι με άνοια και ΗΝΔ καθώς
και οι οικογένειές τους, μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισαν να αναζητούν τέτοιου τύπου
θεραπείες. Η λειτουργία νέων δομών, Κέντρων Ημέρας και Εταιρειών Alzheimer, έχουν βοηθήσει
στη διάδοση του ρόλου της νοητικής και σωματικής άσκησης τόσο σε ανθρώπους με άνοια και
ήπιες διαταραχές μνήμης όσο και σε υγιείς ηλικιωμένους.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε συνοπτικά τις μη φαρμακευτικές θεραπείες
και ειδικά τη νοητική εξάσκηση, καθώς και την αποτελεσματικότητα αυτών στον πληθυσμό που
μας ενδιαφέρει.
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Θεραπείες Νοητικών Λειτουργιών στην άνοια
Στη βιβλιογραφία συχνά συναντάμε τον όρο νοητική εκπαίδευση (cognitive training), θεραπεία
δι΄αναμνήσεων (reminiscence therapy), νοητική ενδυνάμωση (cognitive stimulation),
προσανατολισμός στην πραγματικότητα (reality orientation therapy) και νοητική αποκατάσταση
(cognitive rehabilitation). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι παραπάνω όροι.
Νοητική Εκπαίδευση
Σύμφωνα με τους Clare & Woods [53] η νοητική εκπαίδευση αποτελεί μία παρέμβαση η οποία
στοχεύει στην ενίσχυση των νοητικών λειτουργιών, της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, της
αφαιρετικής σκέψης και αφορά σε ασκήσεις με μολύβι και χαρτί σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο
με τη βοήθεια ειδικού ή της οικογένειας. Συνήθως υπάρχουν επίπεδα δυσκολίας ανάλογα με τα
ελλείμματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος με άνοια.
Υλικό ασκήσεων μπορεί να δημιουργήσει ο επαγγελματίας υγείας σύμφωνα με τις ιδιαίτερες
ανάγκες της ομάδας, αλλά μπορεί να εντοπίσει ανάλογο υλικό και σε σχετικές σελίδες και βιβλία
στο διαδίκτυο. Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε στο παράρτημα ΙΙ.
Σε ομαδικό επίπεδο, ανάλογα και με τη διάρκεια της παρέμβασης, σημαντική είναι η δημιουργία
ενός πρωτόκολλου ασκήσεων με ενίσχυση σταδιακά και παράλληλα όλων των νοητικών
λειτουργιών.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται διαδεδομένη χρήση της τεχνολογίας και ειδικότερα των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στον τομέα της νοητικής εκπαίδευσης με ενθαρρυντικά
αποτελέσματα [54,55,56]. Στο πλαίσιο αρκετών ευρωπαϊκών προγραμμάτων δημιουργούνται
και δοκιμάζονται εφαρμογές που στόχο έχουν τη βελτίωση των νοητικών λειτουργιών με τη χρήση
ταμπλετών, φορητών υπολογιστών ή υπολογιστών με οθόνες αφής.
Νοητική Ενδυνάμωση
Είναι μια μη φαρμακευτική θεραπευτική προσέγγιση, η οποία στοχεύει στη σταθεροποίηση ή
μείωση της γνωστικής έκπτωσης του ανθρώπου με άνοια μέσω της αξιοποίησης των γνωστικών
του αποθεμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα
νοητικής ενδυνάμωσης επικεντρώνονται στον εντοπισμό των γνωστικών δυνατοτήτων και
περιορισμών των ασθενών και στην αξιοποίησή τους για σταθεροποίηση ή μείωση της γνωστικής
έκπτωσης. Τελικός στόχος είναι η διατήρηση της αυτονομίας και της λειτουργικότητας, η
κινητοποίηση των ασθενών και η αύξηση του προσωπικού τους κινήτρου για την αντιμετώπιση
του προβλήματός τους [58].
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:


ασκήσεις ενημέρωσης για τα θέματα της επικαιρότητας



προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο



(επαν) εκμάθηση υλικού με την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων, εκπαίδευση στην
εφαρμογή μνημονικών τεχνικών και εξωτερικών μνημονικών βοηθημάτων



τροποποίηση προβληματικών συμπεριφορών

Ο προσανατολισμός στην πραγματικότητα είναι μία μέθοδος κατά την οποία παρουσιάζονται
πληροφορίες σχετικά με το χώρο, το χρόνο, τα πρόσωπα και βοηθάει το άτομο να
προσανατολιστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας [53].
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Νοητική Αποκατάσταση
Στη διεθνή βιβλιογραφία επικρατεί μια σύγχυση ως προς τους όρους «νοητική ενδυνάμωση»,
«νοητική εκπαίδευση» και «νοητική αποκατάσταση» καθώς συχνά χρησιμοποιούνται ως
συνώνυμοι. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τρεις ξεχωριστές προσεγγίσεις, οι οποίες
διαφέρουν σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό ως προς το θεωρητικό υπόβαθρο, τις μεθόδους που
χρησιμοποιούν και κυρίως, ως προς τους στόχους που θέτουν. Παρόλα αυτά, δεν είναι αμοιβαία
αποκλειόμενες. Κατά συνέπεια, ο ειδικός που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να
συνδυάσει μεθόδους οι οποίες προέρχονται και από τις τρεις προσεγγίσεις, με σκοπό να επιτύχει
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον συμμετέχοντα.
Η νοητική αποκατάσταση (cognitive rehabilitation) αφορά οποιαδήποτε στρατηγική ή τεχνική η
οποία βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με άνοια και των οικογενειών τους. Μεγάλη
σημασία έχει η αναγνώριση εξατομικευμένων στόχων του ατόμου που συμμετέχει σε ένα τέτοιο
πρόγραμμα. Φυσικά οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται, καθώς η νόσος
εξελίσσεται. Στα πρώιμα στάδια της άνοιας, έμφαση δίνεται σε εκπαίδευση στρατηγικών
αντιμετώπισης των γνωστικών αλλαγών και η διαχείριση των δυσκολιών που εμφανίζονται στην
επικοινωνία και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις [57]. Η νοητική αποκατάσταση είναι
προσωποκεντρική και θεωρεί ότι μία παρέμβαση οφείλει να αντιμετωπίζει το άτομο ολιστικά από
σκοπιά βιολογική, ψυχολογική και κοινωνική. Σημασία δίνεται στη συμμετοχή του ατόμου σε
δραστηριότητες που το ενδιαφέρουν και που συμφωνούν με κοινωνικούς ρόλους που είχε
αναλάβει στο παρελθόν [58].

Λογοθεραπευτική παρέμβαση
Η λογοθεραπευτική παρέμβαση στην άνοια είναι αρκετά εξατομικευμένη και επηρεάζεται από
το στάδιο της νόσου, τη συνεργασία του ατόμου που νοσεί αλλά και τη συνεργασία της
οικογένειας. Η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στον άνθρωπο που νοσεί αλλά και στην
εκπαίδευση της οικογένειας.
Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή στην άνοια περιλαμβάνει αξιολόγηση - διαφορική διάγνωση,
καταγραφή αναγκών και καθορισμό παρέμβασης, όπου αξιολογείται η φύση και ο βαθμός των
διαταραχών λόγου και ομιλίας και προτείνονται παρεμβάσεις για άτομα με άνοια αλλά και για
τους φροντιστές τους.
Οι παρεμβάσεις στην άνοια περιλαμβάνουν τόσο ατομικά όσο και ομαδικά προγράμματα. Στην
ατομική παρέμβαση, στόχος είναι η διατήρηση και βελτιστοποίηση της επικοινωνιακής
ικανότητας του ατόμου, με τη χρήση εξατομικευμένων στρατηγικών επικοινωνίας. Στα ομαδικά
προγράμματα, ο στόχος είναι η διατήρηση των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων,
καθώς και η παροχή ενός διευκολυντικού περιβάλλοντος για κοινωνικοποίηση (νοητική
ενδυνάμωση, θεραπεία δι’ αναμνήσεων).
Ο Λογοθεραπευτής έχει στενή συνεργασία με την οικογένεια των ανθρώπων με άνοια σε όλα τα
στάδια της θεραπείας. Σε πιο προχωρημένα στάδια αξιολογεί διαταραχές σίτισης και
καταπόσης, αλλά και υποστηρίζει και εκπαιδεύει φροντιστές με στόχο την ασφαλή κατάποση, τη
μείωση του κινδύνου εισρόφησης, την επαρκή σίτιση και την ενυδάτωση.
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Εργοθεραπευτική παρέμβαση
Η εργοθεραπευτική παρέμβαση στην άνοια αφορά στην ενεργοποίηση και επανεκμάθηση
δεξιοτήτων στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Η παρέμβαση και εδώ διαφοροποιείται ανάλογα
με τη βαρύτητα της νόσου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου.
Στα πρώιμα στάδια, η εργοθεραπεία στόχο έχει να ενθαρρύνει το άτομο να εμπλακεί σε
δραστηριότητες, να ασκήσει τις νοητικές λειτουργίες (προσοχή, μνήμη, κρίση), αλλά και να
βελτιώσει το συντονισμό των κινήσεων και τη λεπτή κινητικότητα.
Σε επόμενα στάδια, οι στόχοι συνδέονται με μείωση του άγχους αλλά και με την επανεκπαίδευση
εφόσον είναι εφικτό δραστηριοτήτων που θα διευκολύνουν την καθημερινή ζωή: ντύσιμο,
φαγητό, προσωπική υγιεινή κ.ά. [59] .

Σωματική Άσκηση
Τα οφέλη της γυμναστικής είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες και αφορούν όλους τους πληθυσμούς.
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ακόμα και η ήπιας έντασης σωματική άσκηση συμβάλλει
καθοριστικά στη διατήρηση της φυσική μας κατάσταση και στη θωράκιση της υγείας μας.
Σύμφωνα με μία συγκεντρωτική μελέτη [60] και με μία μεταναλυτική μελέτη [61]
τυχαιοποιημένων κλινικών ερευνών σε ανθρώπους με άνοια (n= 2020), η τακτική άσκηση, όπως
περπάτημα, στατικές ασκήσεις, χορός, μυϊκή ενδυνάμωση, αερόβια άσκηση με ποδήλατο,
ενισχύει τόσο τη φυσική κατάσταση όσο και τις νοητικές λειτουργίες, τις εκτελεστικές λειτουργίες
και το λόγο. Επιπλέον, μελέτες αναφέρουν ότι η σωματική άσκηση σε συνδυασμό με τη νοητική
άσκηση επιφέρουν βελτίωση των συμπτωμάτων της άνοιας [62,63].
Τα προγράμματα που συνδυάζουν την κίνηση και τη νοητική άσκηση αποτελούν μία ολιστική μη
φαρμακευτική θεραπεία, προσφέροντας ενίσχυση βιολογική, ψυχολογική και κοινωνική [64].

Η αποτελεσματικότητα των θεραπειών νοητικών λειτουργιών στην άνοια
Οι Sitzer et al [65] παρουσίασαν τις μη φαρμακευτικές θεραπείες και τις διέκριναν σε 2
κατηγορίες: τις στρατηγικές αντιστάθμισης (compensatory strategies) και τις στρατηγικές
αποκατάστασης (restorative strategies).
Οι αντισταθμιστικές στρατηγικές αφορούν στη χρήση εσωτερικών μεθόδων, όπως για
παράδειγμα, η κατηγοριοποίηση των δεδομένων, η νοερή απεικόνιση, η κωδικοποίηση μέσω
πολλαπλών αισθητηριακών καναλιών, καθώς και η χρήση εξωτερικών μεθόδων, όπως είναι τα
ημερολόγια.
Οι στρατηγικές αποκατάστασης αναφέρονται σε ασκήσεις μνήμης, προσοχής, εκμάθησης
στρατηγικών μνήμης, θεραπεία δι΄αναμνήσεων, προσανατολισμό στην πραγματικότητα.
Οι μέθοδοι αυτές σε καμία περίπτωση δεν αντιστρέφουν την έκπτωση των νοητικών λειτουργιών,
αλλά βοηθούν στη σταθεροποίηση ή και στη βελτίωση των λειτουργιών για ένα χρονικό διάστημα.
Η αναφορά τους ως στρατηγικές αποκατάστασης και αντιστάθμισης αφορά κυρίως στους
ανθρώπους που έχουν υποστεί εγκεφαλικές βλάβες.
Σύμφωνα με τους Sitzer et al [65] , η ανάλυση 19 ερευνών έδειξε ότι η νοητική άσκηση συνολικά
μπορεί να βελτιώσει τη γνωστική κατάσταση και τη λειτουργικότητα ανθρώπων με άνοια.
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Επιπλέον, οι στρατηγικές αποκατάστασης φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη επίδραση στις νοητικές
λειτουργίες σε σύγκριση με άλλες τεχνικές. Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων δεν ήταν το ίδιο
θετικά σε όλες τις μελέτες λόγω του διαφορετικού μεθοδολογικού σχεδιασμού. Για παράδειγμα,
η σύγκριση των αποτελεσμάτων της ομάδας παρέμβασης με μία ομάδα ελέγχου σε λίστα
αναμονής για τη συμμετοχή της σε κάποιου τύπου μη φαρμακευτική θεραπεία δίνει διαφορετικά
συμπεράσματα από τη σύγκρισή της με μία ομάδα ελέγχου σε placebo παρέμβαση. Διαφορετικά
συμπεράσματα επίσης, προκύπτουν από το σχεδιασμό ατομικών προγραμμάτων έναντι
ομαδικών.
Η προσπάθεια επίλυσης των ποικίλων μεθοδολογικών προβλημάτων είχε ως αποτέλεσμα την όλο
και αυξανόμενη ανάγκη σχεδιασμού τυχαιοποιημένων ερευνών. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν
δημοσιευτεί συστηματικές ανασκοπήσεις που έχουν κάνει προσπάθεια να συγκεντρώσουν το
μεγαλύτερο πλήθος των ερευνών στο χώρο των μη φαρμακευτικών θεραπειών, με στόχο να
προσδιορίσουν την αποτελεσματικότητα αυτών [57,66,67,68,69,70].
Καθοριστικό συμπέρασμα όλων των αναλύσεων των ερευνών που αφορούν σε μη
φαρμακευτικές θεραπείες είναι ότι απαιτείται βελτίωση των μεθοδολογικών επιλογών των
ερευνητών και ότι υπάρχει ανάγκη για τη διεξαγωγή περισσότερων τυχαιοποιημένων μελετών. Η
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων διαφέρει από μελέτη σε μελέτη αλλά στο σύνολό τους
προσφέρουν θετικά αποτελέσματα. Επιπλέον, η δυσκολία εξαγωγής ενός γενικού
συμπεράσματος για την αποτελεσματικότητα των μη φαρμακευτικών θεραπειών, σχετίζεται και
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που συμμετέχει στη θεραπεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Το φορτίο των φροντιστών ατόμων με άνοια
Με άνοια πάσχουν 200.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, 10 εκατομμύρια σε όλη την
Ευρώπη και 44 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο εμφανίζονται 600.000 νέα
περιστατικά με άνοια. Αυτό δείχνει ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε όλο τον κόσμο λαμβάνει
φροντίδα. Οι Zarit & Edwards ορίζουν την παροχή φροντίδας ως την αλληλεπίδραση στην οποία
ένα μέλος της οικογένειας βοηθά κάποιο άλλο σε μόνιμη βάση στις δραστηριότητες που είναι
απαραίτητες για να μπορεί κανείς να ζήσει ανεξάρτητα. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι η
φροντίδα βιώνεται ως μία περίπλοκη συναισθηματική σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους [69].
Οι φροντιστές προέρχονται συνήθως από την οικογένεια των ασθενών. Ένα από τα μέλη της
οικογένειας θεωρείται ο κύριος. Στους έγγαμους, χρέη κύριου φροντιστή αναλαμβάνει συνήθως
ο/η σύζυγος. Σε περιπτώσεις χηρείας, κάποιο από τα παιδιά αναλαμβάνει το ρόλο αυτό, με
κριτήρια κοινής κοινωνικής λογικής (φύλο, πρωτοτοκία, συγκατοίκηση). Συχνότερα πάντως ως
κύριοι φροντιστές σε αυτές τις περιπτώσεις καταλήγουν οι κόρες ή οι νύφες [70].
Σε άλλες περιπτώσεις, χρέη φροντιστή μπορεί να αναλάβει ένα πρόσωπο έμμισθο ή ένας
υπάλληλος ιδρύματος. Οι γυναίκες φροντιστές είναι πολύ περισσότερες. Από μια ευρεία
πληθυσμιακή μελέτη σε οικογένειες ηλικιωμένων στον Καναδά προέκυψε ως μέσος όρος ηλικίας
των φροντιστών το 62ο έτος, με το 36% εξ αυτών να είναι μεγαλύτεροι από 70 ετών.
Στην Ελλάδα το 89% των ασθενών με νόσο Alzheimer φροντίζεται στο σπίτι και το 77% των
φροντιστών είναι γυναίκες. Οι κύριοι φροντιστές είναι παιδιά (50%) ή σύζυγοι (32%) [71].
Οι φροντιστές αναλαμβάνουν διάφορους ρόλους απέναντι στον ασθενή. Προστατεύουν τον
ασθενή, είναι φίλοι και σύντροφοι, διαχειρίζονται τη φροντίδα του, έχουν το βάρος της λήψεως
αποφάσεων αλλά και κάποιες φορές γίνονται και εχθροί [72].
Ζητήματα που καλείται η οικογένεια του ανθρώπου με άνοια να λύσει είναι ο βαθμός της
φροντίδας που χρειάζεται ο ασθενής σε κάθε επίπεδο της νόσου και στη συνέχεια η αξιολόγηση
της ποιότητας, της ασφάλειας αλλά και του κόστους [72].
Η παροχή φροντίδας είναι μία πηγή έντονου στρες για την οικογένεια του ανθρώπου με άνοια.
Η φροντίδα ανθρώπων με άνοια προκαλεί σημαντικές επιπλοκές στους φροντιστές τους. Για κάθε
ασθενή με Νόσο Alzheimer, μπορεί να υπάρχουν μέχρι και 3 στενοί συγγενείς που επηρεάζονται
βαθιά από το συναισθηματικό, σωματικό, κοινωνικό και οικονομικό φορτίο των φροντιστών [70].
Η επίδραση της φροντίδας έχει μελετηθεί και στην ευρύτερη οικογένεια [73]. Τα μέλη της
ευρύτερης οικογένειας επηρεάζονται λόγω της προσοχής και της προτεραιότητας που δίνεται
στον ασθενή. Επιπλέον, αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις ανάμεσα στα
μέλη της οικογένειας.
Ο όρος «φορτίο φροντιστών» έχει επικρατήσει διεθνώς και αφορά τα βάρη, σωματικά,
συναισθηματικά ή οικονομικά που επωμίζονται οι φροντιστές ενός πάσχοντα από χρόνιο νόσημα
που προκαλεί αναπηρία. Οι σύντροφοι των πασχόντων κουβαλούν ήδη τα φορτία μιας
ενδεχομένως κλονισμένης υγείας και της κούρασης από τη ζωή. Βρίσκονται αντιμέτωποι με
διαδικασίες συμφιλίωσης με το γήρας. Η επιβάρυνση από τη φροντίδα του συντρόφου τους, τους
εισάγει σε μια περίοδο παρατεταμένου πένθους, γεννώντας συναισθήματα θυμού για την
αποστέρηση μιας ανέμελης περιόδου γηρατειών. Αναφέρεται ακόμη από έρευνες ότι οι γυναίκες
φροντιστές βιώνουν μεγαλύτερο στρες από τη φροντίδα του ασθενούς σε σύγκριση με τους
άντρες [74].
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Η ποιότητα ζωής των φροντιστών ασθενών με άνοια είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Οι
οικογένειες χρονίως πασχόντων έρχονται αντιμέτωπες με πολλά προβλήματα που αφορούν τον
τρόπο ζωής τους και τις ισορροπίες μέσα στην οικογένεια. Όταν ο ασθενής σε μερικές
περιπτώσεις χάνει την ικανότητά του να εργάζεται, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
κοινωνικοοικονομικές αλλαγές για τον ίδιο και την οικογένειά του. Ο φροντιστής και αυτός με τη
σειρά του μπορεί να αναγκαστεί να μειώσει το ωράριο εργασίας του ή και να διακόψει εντελώς
τη δουλειά του, ή να χάσει φιλικές σχέσεις λόγω των υποχρεώσεων του απέναντι στον ασθενή.
Ειδικά όταν ο ασθενής βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη
μεγαλύτερες απαιτήσεις για τον φροντιστή [75].
Η σταδιακή γνωστική έκπτωση, οι συναισθηματικές και συμπεριφορικές αλλαγές του ασθενούς
με άνοια οδηγούν σε μια ολοκληρωτική αλλαγή της προσωπικότητάς του, με αποτέλεσμα να
αναδιαμορφωθεί η σχέση με τον φροντιστή. Αυτό έχει ως αρνητικό αποτέλεσμα το στρες, το
συναισθηματικό φορτίο ακόμη και την κατάθλιψη [75].
Τα αποτελέσματα μεγάλου αριθμού ερευνών και συνεντεύξεων φροντιστών παρουσιάζουν
αυξημένη θνησιμότητα λόγω του φορτίου τους [75]. Οι υψηλές απαιτήσεις φροντίδας των
ανθρώπων με άνοια, επιδρούν στην υγεία των φροντιστών, επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σε
κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες, περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο τους, κλονίζουν
την κοινωνική τους θέση και απειλούν την οικονομική τους ασφάλεια [76].

23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Παρεμβάσεις για τις οικογένειες
Προγράμματα παρέμβασης παρέχονται συνήθως από τις Εταιρείες Alzheimer, αλλά και από
φορείς που εξειδικεύονται στην ψυχοθεραπεία. Τα προγράμματα αυτά διακρίνονται σε:
εκπαιδευτικά προγράμματα, ομάδες υποστήριξης/ψυχοεκπαίδευσης, ατομική συμβουλευτική,
συμβουλευτική όλων των μελών μίας οικογένειας, εκμάθησης δεξιοτήτων φροντιστών από
διαφορετικές οικογένειες και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις που δίνουν έμφαση στην
προσαρμογή του φροντιστή στην κατάσταση και στη μείωση του συναισθηματικού του φορτίου
[77].

Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Οι Εταιρείες Alzheimer οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τις οικογένειες με άνοια, με
στόχο να ενημερώσουν έγκαιρα τους φροντιστές για την άνοια, την εξέλιξη και τις διαθέσιμες
παρεμβάσεις και υπηρεσίες.
Τα προγράμματα οργανώνονται με τη συμμετοχή διαφορετικών ειδικοτήτων για να καλύπτουν
τις ανάγκες των οικογενειών.
Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης:
1. «Η νόσος Alzheimer, συμπτώματα, εξέλιξη, φαρμακευτική θεραπεία, κληρονομικότητα»
2. Διαταραχές συμπεριφοράς στην άνοια και αντιμετώπιση
3. Συμπεριφορά σε άτομα με άνοια
4. Δραστηριότητες στο σπίτι σε άτομα με άνοια
5. Νομικά θέματα
6. Κοινωνικές παροχές στη νόσο Alzheimer
7. Το φορτίο του φροντιστή

Ομάδες υποστήριξης και ψυχοεκπαίδευσης
Τα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα για φροντιστές πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένους
συντονιστές σε ομαδικές παρεμβάσεις. Συνήθως αποτελούνται από συγκεκριμένο αριθμό
συνεδριών (10 έως 12 συναντήσεις). Στόχος των ομάδων είναι η εκπαίδευση στην άνοια, αλλά
και η διαχείριση του φορτίου και των συναισθημάτων που επιφέρει η φροντίδα ενός ανθρώπου
με άνοια. Μέσα στο πλαίσιο της ομάδας αναλύονται θέματα όπως: η εξέλιξη της νόσου, πρακτικά
ζητήματα φροντίδας, φροντίδα του εαυτού, κοινωνική υποστήριξη των φροντιστών κ.ά.. Τα
προγράμματα περιλαμβάνουν ασκήσεις τόσο για το σπίτι όσο και κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων.

24

Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα προτεινόμενο πρόγραμμα 10 συναντήσεων:

Πρόγραμμα Συναντήσεων ομάδας Ψυχοεκπαίδευσης
1η Συνάντηση

Γνωριμία

2η Συνάντηση

Πληροφορίες για συμπτώματα, στάδια και πορεία της ασθένειας,
φάρμακα

3η Συνάντηση

Επίδραση της άνοιας στο άτομο, επικοινωνία, κατανοώντας τις
αλλαγές στην άνοια/ Διαταραχές συμπεριφοράς

4η Συνάντηση

Διαταραχές συμπεριφοράς

5η Συνάντηση

Δίκτυο υποστήριξης & νομικά και οικονομικά θέματα

6η Συνάντηση

Δίκτυο υποστήριξης & νομικά και οικονομικά θέματα

7η Συνάντηση

Διαχείριση συναισθημάτων
Επίλυση προβλημάτων

8η Συνάντηση

Τεχνικές χαλάρωσης

9η Συνάντηση

Διεκδικητικότητα

10η Συνάντηση

Φροντίζοντας τον εαυτό μας / Διαχείριση χρόνου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ψυχοεκπαίδευση και τις ενότητες μπορείτε να
βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://catalogue.iugm.qc.ca/GEIDEFile/alzheimer_e.PDF?Archive=195559191373&File=Alz
heimer_e_PDF

Συμβουλευτική
Πολλές είναι οι περιπτώσεις που η οικογένεια απευθύνεται σε ένα επαγγελματία υγείας για να
ζητήσει ενημέρωση και υποστήριξη. Ειδικά σε ένα πλαίσιο όπως είναι τα Κέντρα Ημέρας ή οι
Εταιρείες Νόσου Alzheimer, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι καλούνται να υποστηρίξουν
βραχυπρόθεσμα και για μικρό αριθμό συναντήσεων τις οικογένειες των ανθρώπων που είτε μόλις
έχουν λάβει διάγνωση είτε αντιμετωπίζουν για καιρό της συνέπειες της φροντίδας ενός ατόμου
με άνοια.
Η συμβουλευτική μπορεί να είναι ατομική ή να εμπλέκει περισσότερα μέλη της οικογένειας. Η
συμβουλευτική μπορεί να αφορά σε πρακτικά ζητήματα φροντίδας και στη διαχείριση του
ασθενή και των συμπεριφορικών συμπτωμάτων που πιθανώς να παρουσιάζει (ανησυχία, άρση
αναστολών , άρνηση στο μπάνιο ή στο ντύσιμο, κ.α.). Μπορεί όμως να αφορά και στις σχέσεις
των μελών της οικογένειας και σε σχέση με το άτομο που φροντίζουν. Πολλές είναι οι
περιπτώσεις, που ένας σύζυγος αναλαμβάνει πλήρως τη φροντίδα του ατόμου και στη συνέχεια
καλείται να εμπλέξει και τα άλλα μέλη της οικογένειας, προκειμένου να αποφορτιστεί
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Εξειδικευμένα προγράμματα εκμάθησης δεξιοτήτων
Όπως και στην περίπτωση των προγραμμάτων ψυχοεκπαίδευσης, έτσι και στην περίπτωση των
εξειδικευμένων προγραμμάτων εκμάθησης δεξιοτήτων αναφερόμαστε σε ομαδικά
προγράμματα, ορισμένου αριθμού συναντήσεων (10 έως 12 συναντήσεις διάρκειας 6 μηνών).
Σε πολλές περιπτώσεις, οι συναντήσεις των φροντιστών ορίζονται ανά δεκαπενθήμερο. Με αυτό
τον τρόπο γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο συνεπής συμμετοχή των
φροντιστών.
Στα προγράμματα εκμάθησης δεξιοτήτων γίνεται και εδώ διάκριση ανάλογα με το ρόλο του
οικογενειακού φροντιστή (σύζυγος, παιδί κ.ά.).
Στόχος των ομάδων αυτών είναι η εκμάθηση τεχνικών για την καλύτερη διαχείριση του φορτίου
της φροντίδας, αλλά και συνολικά των σχέσεων του ατόμου. Οι συγκεκριμένες ομάδες δεν
περιορίζονται μόνο σε ζητήματα γύρω από τη φροντίδα, αλλά αναλύονται θέματα που μπορεί να
απασχολούν τον φροντιστή και δε σχετίζονται άμεσα με τον ασθενή.
Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα προτεινόμενο πρόγραμμα 12 συναντήσεων για τη διαχείριση
άγχους. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις ομαδικών προγραμμάτων
προηγείται ατομική συνάντηση με όλους τους ενδιαφερόμενους όπου χορηγούνται δοκιμασίες
για την αξιολόγηση του άγχους και του φορτίου από τη φροντίδα και γίνεται αξιολόγηση του
κινήτρου για συμμετοχή στην ομάδα [78].
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Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους
1η συνεδρία

Γνωριμία, Διερεύνηση αιτήματος – πηγές άγχους,
Υπογραφή Συμβολαίου

2η συνεδρία

Τοποθέτηση στόχων
Ενημέρωση για το στρες

3η συνεδρία

Θεωρητικό υπόβαθρο της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής
θεραπείας
Εισαγωγή στο μοντέλο της αυτοδιαχείρισης

4η συνεδρία

Ασκήσεις διαφραγματικής αναπνοής
Εκπαίδευση στο άγχος

5η συνεδρία

Εκπαίδευση στα διεργασιακά λάθη

6η συνεδρία

Εύρεση εναλλακτικών λύσεων

7η συνεδρία

Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων εστιασμένα είτε στη σχέση
τους με τον ασθενή είτε σε άλλα ζητήματα.
Δυνατότητες – Αδυναμίες

8η συνεδρία

Χαλάρωση

9η συνεδρία

Διεκδικητική Συμπεριφορά
Χαλάρωση (επανάληψη)

10η συνεδρία

Διεκδικητική Συμπεριφορά

11η συνεδρία

Διαχείριση Χρόνου

12η συνεδρία

Γενική συζήτηση- συμπεράσματα- επανάληψη τεχνικών
Επαναχορήγηση ερωτηματολογίων
Αξιολόγηση προγράμματος

Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις
Σύμφωνα με έρευνες, οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις με γνωσιακοσυμπεριφοριστικό
υπόβαθρο αναφέρουν θετικά αποτελέσματα στη μείωση του φορτίου των φροντιστών [78,79].
Επιπλέον, οι Akkerman & Ostwald αναφέρουν
αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής
Συμπεριφοριστικής θεραπείας για τη μείωση του άγχους των φροντιστών.
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία εστιάζει στη τροποποίηση των πεποιθήσεων που
συνδέονται με τη νόσο και το ρόλο του φροντιστή. Επιπλέον, ενθαρρύνει το φροντιστή να
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συμμετέχει σε άλλες ευχάριστες δραστηριότητες και να διαχειριστεί το χρόνο με τρόπο που να
καλύπτει και δικές του ανάγκες [80,81].

Παρεμβάσεις με τη χρήση τεχνολογίας
Τα τελευταία χρόνια, η χρήση νέων τεχνολογιών έχει τραβήξει την προσοχή των ερευνητών και
κλινικών στο χώρο της φροντίδας ανθρώπων με άνοια και των οικογενειών τους. Αν και δεν
υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα, όλο και μεγαλύτερος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων
χρηματοδοτείται για την ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης οικογενειακών φροντιστών.
Οι παρεμβάσεις σε αυτή την περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση τηλεφώνου, κάμερας
(video chat), κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών, ηλεκτρονικής πλατφόρμας, dvds, συστημάτων
τηλεϊατρικής. Επιπλέον, τα προγράμματα μπορεί να είναι ομαδικά ή και ατομικά [82].

Αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων
Η αποτελεσματικότητα των διαφορετικών παρεμβάσεων για τους φροντιστές δεν είναι πλήρως
επιβεβαιωμένη. Το προβλήματα είναι αρκετά και κυρίως μεθοδολογικά. Ο λόγος που τα
προγράμματα παρέμβασης έχουν μικρή αποτελεσματικότητα είναι ότι συχνά οι φροντιστές που
συμμετέχουν στα προγράμματα δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια επιβάρυνση, το
δείγμα είναι αρκετά ετερογενές, γεγονός που μειώνει τη στατιστική σημαντικότητα. Συχνά οι
φροντιστές δυσκολεύονται να βρουν χρόνο για να συμμετέχουν σε εβδομαδιαία βάση σε
προγράμματα παρέμβασης και πολλές φορές οι ίδιοι δεν θέτουν ως προτεραιότητα τη μείωση
του άγχους και της κατάθλιψης σε αντίθεση με το θεραπευτή της ομάδας [77,83].
Ειδικότερα, οι Cooke et al μελέτησαν 40 ψυχοκοινωνικές και ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις
και βρήκαν ότι τα 2/3 των ερευνών δεν παρουσίαζαν κάποια βελτίωση στα αποτελέσματά τους.
Αντίθετα όσες έρευνες παρουσίαζαν βελτίωση είχαν μικρό αριθμό δείγματος και μεθοδολογικά
προβλήματα [84,85].
Ο Pinquert & Soerensen με μία μετανάλυση 78 ερευνών αναφέρουν ότι οι φροντιστές ασθενών
με άνοια φαίνεται να ωφελούνται λιγότερο σε σχέση με τους φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων, οι
οποίοι δε νοσούν από άνοια. Οι ίδιοι ερευνητές, όμως, έρχονται το 2006 να συμπληρώσουν με
μετανάλυση 127 ερευνών αναφέροντας ότι οι παρεμβάσεις για φροντιστές έχουν μικρή
επίδραση αλλά σημαντική στο φορτίο και τη διάθεση, καθώς επίσης αυξάνουν τη γνώση για τη
νόσο και την υποκειμενική ποιότητα ζωής [86].
Οι Gallagher-Thompson & Coon ομαδοποίησαν τις παρεμβάσεις σε 3 κατηγορίες: α)
ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις, β) ψυχοθεραπευτικά/ προγράμματα συμβουλευτικής, γ)
πολυπαραγοντικές παρεμβάσεις, που περιλαμβάνουν 2 ή και περισσότερες προσεγγίσεις.
Αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο κατά μέσο όρο μέγεθος επίδρασης (effect size) βρέθηκε στην
κατηγορία της γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας για τη μείωση των καταθλιπτικών
συμπτωμάτων [87].
Αργότερα, οι Elvish et al έρχονται να προσθέσουν την κατηγορία εκείνων των παρεμβάσεων που
χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα και να συμπληρώσουν έτσι την μετανάλυση των Pinquart &
Soerenson και των Gallagher-Thompson, συμπεριλαμβάνοντας έρευνες από 2005 έως 2011
και διαπιστώνοντας ότι μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εμφανίζεται σε πολυπαραγοντικές
παρεμβάσεις που απαντώνται συγκεκριμένες ανάγκες των φροντιστών [88,86,82].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια στην
Ελλάδα
Οι δομές και υπηρεσίες για τα άτομα με άνοια αποτελούν πρωτοβουλία των μη κερδοσκοπικών
σωματείων, των Εταιρειών Alzheimer. Τα τελευταία χρόνια, οι δομές για την άνοια κατά την
πλειοψηφία τους, χρηματοδοτούνται και επιβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας και εντάσσονται
στο πρόγραμμα «ΨΥΧΑΡΓΩΣ». Το πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΩΣ αφορά στην ανάπτυξη δομών και
δράσεων για την Ψυχική Υγεία σε όλη τη χώρα που έχουν σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση, τη
θεραπεία, την περίθαλψη, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, την κοινωνική επανένταξη καθώς
και την ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες παρέχονται σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
αλλά και με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους των Εταιρειών Alzheimer.
Ειδικότερα, οι υφιστάμενες δομές για την άνοια περιλαμβάνουν τη λειτουργία Ιατρείων Μνήμης,
Κέντρων Ημέρας, Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια, προγραμμάτων Φροντίδας στο σπίτι,
κλινικών βραχείας νοσηλείας.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε σύντομη αναφορά στις υπηρεσίες και στις δομές που παρέχονται
στην Ελλάδα, καθώς και παραρτήματα με τα στοιχεία που χρειάζεται για να επικοινωνήσετε με
κάθε υπηρεσία.

Ιατρεία Μνήμης
Στα ιατρεία μνήμης πραγματοποιείται νευρολογική και νευροψυχολογική εξέταση, με σκοπό την
έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών άνοιας. Σήμερα
Ιατρεία Μνήμης λειτουργούν είτε ως ειδικά ιατρεία Νευρολογικών κλινικών είτε ως ιατρεία στο
πλαίσιο Ψυχογηριατρικών μονάδων τόσο σε τμήματα γενικών νοσοκομείων του ΕΣΥ όσο και σε
Πανεπιστημιακές Νευρολογικές και Ψυχιατρικές κλινικές. Επιπλέον, Ιατρεία Μνήμης
δραστηριοποιούνται σε ΜΚΟ που ασχολούνται με την Νόσο Αlzheimer και την άνοια γενικότερα
όσο και σε Κέντρα Ημέρας για ασθενείς με άνοια (Παράρτημα ΙΙΙ).

Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια
Τα Κέντρα Ημέρας λειτουργούν ως μονάδες ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας ανθρώπων με
νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες συναφείς διαταραχές.
Σκοπός των Κέντρων Ημέρας είναι κυρίως η παροχή ομαδικών και ατομικών θεραπευτικών
προγραμμάτων για τα άτομα με διαγνωσμένη νόσο Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας, που
βρίσκονται στα αρχικά έως και μεσαία ή πιο προχωρημένα στάδια της νόσου.
Στις ομάδες εφαρμόζονται θεραπευτικά προγράμματα, που στόχο έχουν τη νοητική ενδυνάμωση
των ανθρώπων με διαταραχές μνήμης, την κινητοποίησή τους και τη διατήρηση των δεξιοτήτων
και των επικοινωνιακών ικανοτήτων τους για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Το πρόγραμμα, για τα άτομα με άνοια, στα Κέντρα Ημέρας συνήθως περιλαμβάνει:
 Αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών
 Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις γνωστικού τύπου (μνήμης, προσοχής, λόγου κτλ.)
 Ατομική και ομαδική δημιουργική απασχόληση
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 Προγράμματα Σωματικής Άσκησης
 Άλλες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (θεραπείες τέχνης, θεραπεία δια αναμνήσεων,
λογοθεραπεία, εργοθεραπείακ.ά.)
Παράλληλα παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες και για τους ανθρώπους που φροντίζουν έναν
άνθρωπο με άνοια. Ενδεικτικά υπηρεσίες που παρέχονται για την υποστήριξη των συγγενών
περιλαμβάνουν:





Ιατρείο ψυχιατρικής/συμβουλευτικής υποστήριξης φροντιστών
Ομάδες διαχείρισης άγχους
Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης
Alzheimer Café

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεση των Κέντρων Ημέρας με την κοινότητα ώστε να
υπάρξει ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού σε θέματα σχετικά με την άνοια. Όλες οι παροχές των
Κέντρων Ημέρας είναι δωρεάν (Παράρτημα IV).

Πρόγραμμα Φροντίδας στο σπίτι για άτομα με άνοια
Το πρόγραμμα “Φροντίδα στο Σπίτι” απευθύνεται σε οικογένειες ατόμων με άνοια που δεν
μπορούν να μετακινηθούν λόγω της βαρύτητας της νόσου ή άλλων προβλημάτων.
Στόχος του προγράμματος είναι η παραμονή των ατόμων με άνοια στο οικείο περιβάλλον, η
αποφυγή της ιδρυματικής φροντίδας και η ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών.
Οι ψυχολόγοι -και κατά περίπτωση νοσηλευτής και γιατρός- που στελεχώνουν το πρόγραμμα,
επισκέπτονται περιοδικά τις οικογένειες των ασθενών κατ’ οίκον και προσφέρουν εντελώς
δωρεάν (Παράρτημα V):
 Αξιολόγηση και υποστήριξη για τους ασθενείς
 Εκπαίδευση και συμβουλευτική για τους φροντιστές
 Επικοινωνία με την κοινότητα

Κλινικές βραχείας νοσηλείας-παραμονής για άτομα με άνοια
Σκοπός της παραμονής ενός ατόμου με άνοια σε κλινική βραχείας νοσηλείας είναι η ανακούφισηαποφόρτιση των άμεσων φροντιστών και των οικογενειών τους από την επιβάρυνση που
προκαλεί η συνεχής ενασχόληση με τον ασθενή. Βασικός στόχος για την επιλογή μίας τέτοιας
κλινικής είναι η παραμονή των ατόμων με άνοια σε ένα περιβάλλον υψηλής προστασίας και
εξειδίκευσης στη νόσο τους.
Πιο συγκεκριμένα στη χώρα μας υπάρχουν 3 Κλινικές Βραχείας Νοσηλείας (Παράρτημα VI).

Κλινικές μακράς νοσηλείας-παραμονής για άτομα με άνοια
Οι κλινικές μακράς παραμονής έχουν ως σκοπό τη φιλοξενία και την παροχή εξειδικευμένης
ψυχοκοινωνικής και ιατρικής φροντίδας σε άτομα που πάσχουν από άνοια και πλέον για
διάφορους λόγους (ιατρικούς, κοινωνικούς κτλ.) δεν μπορούν να παραμείνουν στο οικείο τους
περιβάλλον. Συγκεκριμένα για ασθενείς με άνοια υπάρχει μία κλινική μακράς νοσηλείας.
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Επίσης, υπάρχουν οικοτροφεία που λειτουργούν ως μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης,
υψηλού βαθμού προστασίας, στα οποία μπορούν να φιλοξενηθούν και άτομα με ψυχικές
διαταραχές όπως και τα άτομα με άνοια (Παράρτημα VII).

Εταιρείες Νόσου Alzheimer
Στόχος των Εταιρειών Νόσου Alzheimer είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού, η
υποστήριξη των ασθενών και των συγγενών τους, η κινητοποίηση και η συνεργασία των
κοινωνικών φορέων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την προαγωγή της ποιότητας ζωής
των ασθενών και των φροντιστών τους. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 30 Εταιρείες
Alzheimer, παρόλα αυτά ενεργά στο χώρο δραστηριοποιείται μικρός αριθμός Εταιρειών
(Παράρτημα VIII).

Αξιοποίηση Διαθέσιμων Πόρων και παροχή φροντίδας στην κοινότητα
Είναι γεγονός από τα παραπάνω ότι δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα επαρκείς και ολοκληρωμένες
απαντήσεις για την άνοια, οι οποίες να μπορούν να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος
του πληθυσμού. Το θεραπευτικό χάσμα είναι αρκετά υψηλό ιδίως σε περιοχές εκτός των μεγάλων
πόλεων, με αποτέλεσμα να παραμελούνται οι ανάγκες των ηλικιωμένων τόσο σε επίπεδο
πρόληψης της άνοιας όσο και παρέμβασης σε αυτούς που πάσχουν από άνοια ή τις οικογένειές
τους. Οι διεθνείς διακηρύξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας υποστηρίζουν πώς θα πρέπει
να ακολουθηθεί μία διευρυμένη πολιτική δημόσιας υγείας για τη βελτίωση της παρεχόμενης
φροντίδας και της ποιότητας ζωής των ατόμων που πάσχουν από άνοια, των φροντιστών και των
οικογενειών τους. Συγκεκριμένα, αναφέρεται η αναγκαιότητα για αναγνώριση του προβλήματος
και εκτίμηση της ανάγκης, ενεργή συμμετοχή όλων των «εταίρων» στη φροντίδα (λήπτες,
φροντιστές, οικογένειες, τοπική αυτοδιοίκηση, Εκκλησία, φορείς κ.λ.π.), ενσωμάτωση όλων των
κοινωνικών ομάδων, αναγνώριση των προτεραιοτήτων για δράση με βάση τους διαθέσιμους
πόρους, εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων,
διακλαδική συνεργασία και ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης και υποστήριξης όσων
φορέων ή επαγγελματιών παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην τρίτη ηλικία.
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Όπως προκύπτει από την πυραμίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παροχή
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η βάση της πυραμίδας για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
είναι η άτυπη φροντίδα που μπορεί να παρασχεθεί είτε με μεθόδους αυτοβοήθειας είτε από
φορείς που λειτουργούν ήδη στην κοινότητα με εγκατεστημένες σχέσεις με αυτήν. Τέτοιοι φορείς
είναι η οικογένεια και οι Συλλογικές Οργανώσεις Οικογενειών (π.χ. Σύλλογοι Οικογενειών για την
Ψυχική Υγεία), οι φορείς Αλληλεγγύης, η Εκκλησία με τις όποιες κοινωνικές δομές διαθέτει, η
Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ. Σε αυτήν τη βαθμίδα, το κόστος για τις όποιες παρεμβάσεις είναι
χαμηλό ενώ η συχνότητα των αναγκών είναι υψηλότερη από κάθε άλλη βαθμίδα που ακολουθεί.
Οι επόμενες βαθμίδες αποτελούν τις «παραδοσιακές» κατηγορίες οργανωμένης παροχής
υπηρεσιών που ξεκινούν από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (Κέντρα Υγείας, Γενικοί Γιατροί
κ.λ.π.), συνεχίζονται με τη δευτεροβάθμια παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Δομές ψυχικής
υγείας στην κοινότητα, Ψυχιατρικές Υπηρεσίες σε Γενικά Νοσοκομεία, κ.λπ.) ενώ
ολοκληρώνονται στις εξειδικευμένες δομές (Δομές μακροχρόνιας φροντίδας, Ψυχοιατροδικαστικές μονάδες, Ψυχιατρικά Νοσοκομεία κ.λ.π.) που αποτελούν τις πλέον «κοστοβόρες»
λύσεις που ωστόσο απευθύνονται σε ένα μικρό μέρος του γενικού πληθυσμού. Η ανωτέρω
πυραμίδα μας δείχνει πόσο σημαντική είναι η έμφαση στην ενδυνάμωση των τοπικών δικτύων
άτυπης φροντίδας αλλά και στην ενσωμάτωση της ψυχικής υγείας στην ΠΦΥ με συστηματική
διασύνδεση, παραπομπή και εκπαίδευση [89].
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στους εργαζομένους στην
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την κοινότητα με ρόλους που θα μοιράζονται με βάση την
εκτίμηση των αναγκών, την ανίχνευση των ψυχικών διαταραχών, την παροχή σύντομων
ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και φαρμακολογικών θεραπειών. Ο περιορισμένος αριθμός
ειδικών ψυχικής υγείας που συνήθως βρίσκεται στην πρωτεύουσα της χώρας μπορεί να
προσφέρει: (α) εκπαίδευση και εποπτεία των επαγγελματιών στην ΠΦΥ αλλά και των
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ευαισθητοποιημένων πολιτών που θα εμπλακούν στην υποστήριξη του ατόμου που πάσχει από
ψυχική ή άλλη διαταραχή, (β) συμβουλευτική και διασύνδεση για δύσκολα περιστατικά και (γ)
εξωνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή εκτίμηση και θεραπεία για περιστατικά που δε μπορεί
να διαχειριστεί η ΠΦΥ. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα των ανθρώπινων πόρων, οδηγεί τους Patel
και Saxena (2014) [92] στην πρότασή τους για «μετακίνηση αρμοδιοτήτων» στην ψυχική υγεία
(task shifting). Με αυτό προτείνεται η αξιοποίηση των ευαισθητοποιημένων πολιτών στην ψυχική
υγεία μετά από ειδική εκπαίδευση ώστε να μπορούν να κάνουν μία βασική παρέμβαση στη
φροντίδα της ψυχικής υγείας και να διασυνδέσουν με όσες διαθέσιμες υπηρεσίες υπάρχουν όπου
χρειάζεται. Για να μπορέσει να επιτευχθεί το «μοίρασμα» (task sharing), οι ερευνητές προτείνουν
την ανάλυση της σύνθετης φροντίδας για την ψυχική υγεία σε επιμέρους στοιχεία κάποια από τα
οποία να διαμοιράζονται σε λιγότερο εξειδικευμένο προσωπικό ή ακόμα και εκπαιδευμένα άτομα
με ευαισθητοποίηση και ικανότητες. Η μετακίνηση και το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων είναι
αναγκαίο να γίνεται στο πλαίσιο μίας ομάδας την οποία θα συντονίζει επαγγελματίας ψυχικής
υγείας. Τα επιμέρους στοιχεία που κατονομάζονται από τους ερευνητές είναι: (α) διαχείριση της
φροντίδας του περιστατικού, (β) η υποστήριξη της οικογένειας, (γ) η κοινωνική στήριξη και
εποπτεία των ατόμων που εκπαιδεύονται στην παροχή βασικής φροντίδας ψυχικής υγείας, (δ) η
συνταγογράφηση και παροχή φαρμακευτικής αγωγής που παραμένει στο ιατρικό προσωπικό.
Τονίζεται ωστόσο στα παραπάνω ότι η φαρμακευτική αγωγή από μόνη της έχει μειωμένη
αποτελεσματικότητα ενώ σε συνδυασμό με το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων και τη συνολική
φροντίδα από εκπαιδευμένα μέλη της κοινότητας έχει υψηλό δείκτη αποτελεσματικότητας.
Συγκεκριμένα, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης και διαχείρισης της
άνοιας, είναι απαραίτητο να γίνουν κατάλληλες δράσεις στην κοινότητα. Οι δράσεις αυτές θα
μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
Α) Οργάνωση δικτύου τοπικών φορέων
Αναφέρεται στη δικτύωση των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, πρόνοιας
και κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές μπορεί
να περιλαμβάνουν ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά Ιατρεία, τοπικά παραρτήματα
ΙΚΑ, Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», τοπικούς συλλόγους, εξειδικευμένους τοπικούς φορείς
για ηλικιωμένους κλπ.. Τo τοπικό δίκτυο θα έχει ως βασικούς στόχους την καταγραφή αναγκών
σε επίπεδο υγείας των ηλικιωμένων της περιοχής, και πιο συγκεκριμένα τις ανάγκες σε επίπεδο
παρεμβάσεων που χρειάζεται να γίνουν για την άνοια. Έτσι, θα οργανωθούν από κοινού δράσεις
ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα που αφορούν την άνοια και θα οριστεί ένα πρωτόκολλο
παραπομπής ατόμων που πάσχουν από άνοια και των συγγενών τους σε εξειδικευμένες
υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, θα υπάρξει συνεργασία των φορέων για την περαιτέρω υποστήριξη των
ατόμων αυτών και των συγγενών τους σε όλους τους τομείς (ιατρικά, κοινωνικά, πρακτικά
ζητήματα) [89].
Β) Οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα άνοιας
Περιλαμβάνει κυρίως ομιλίες στο κοινό με θέματα που αφορούν τις διαταραχές μνήμης, τη
διάγνωση και αντιμετώπιση της άνοιας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Οι
δράσεις αυτές συνήθως οργανώνονται σε χώρους που συχνάζουν ηλικιωμένοι ή σε συνεργασία
με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς και συλλόγους της κοινότητας. Μπορούν να
συνδυαστούν με αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών (screening) από εκπαιδευμένο προσωπικό,
για όσους το επιθυμούν, μετά την εκδήλωση.
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Γ) Εκπαίδευση επαγγελματιών
Είναι σημαντικό να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση των επαγγελματιών στην κοινότητα που
εργάζονται με ηλικιωμένους, σε θέματα ανίχνευσης προβλημάτων μνήμης, διάγνωσης και
διαχείρισης της άνοιας, καθώς και τρόπους υποστήριξης των συγγενών τους. Μπορούν να
οργανωθούν ειδικά σεμινάρια, ανάλογα με τις κατηγορίες επαγγελματιών και τις ανάγκες που
εκφράζουν. Συνήθως, σεμινάρια γίνονται σε ιατρούς και νοσηλευτές δημοσίων φορέων της
περιοχής, σε στελέχη ΚΑΠΗ, KHΦΗ, στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών. Στα σεμινάρια γίνονται
θεωρητικές παρουσιάσεις και συζήτηση περιστατικών από την κλινική πρακτική. Ταυτόχρονα
μπορούν να οργανωθούν συναντήσεις εποπτείας, με συχνότητα μια φορά το μήνα, ανάλογα με
τα αιτήματα και τις ανάγκες [90,91].
Δ) Aνάπτυξη συλλόγων και δράσεων αυτοβοήθειας
Η δημιουργία τοπικών συλλόγων για την άνοια και η ανάπτυξη δράσεων αυτοβοήθειας συγγενών
ασθενών με άνοια, αποτελούν επίσης βασικούς τρόπους ενίσχυσης και υποστήριξης των ατόμων
που πάσχουν από άνοια και των φροντιστών τους. Έχουν ως στόχο τη διεκδίκηση των
δικαιωμάτων τους, την αλληλοϋποστήριξη και ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των
συμμετεχόντων [89].

Αντί Επιλόγου
Κριτήρια καινοτομίας καλής πρακτικής και πεδία αξιολόγησής της
Σύμφωνα με την Bachrach (1980) [93] η σημασία των καινοτόμων δράσεων εντοπίζεται στον
πειραματικό και πρωτοποριακό τους προσανατολισμό καθώς και στις αρχές που αποπειρώνται
να εφαρμόσουν. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας καινοτόμου δράσης;
Οι καινοτόμες δράσεις (Παράρτημα ΙΧ):
-

Εφαρμόζουν νέες και πρωτότυπες ιδέες σε περιορισμένη έκταση, εφαρμόζεται δηλαδή
στην πράξη μία ιδέα ή ένα σύνολο ιδεών για πρώτη φορά σε μικρή κλίμακα. Οι νέες αυτές
δράσεις ανατρέπουν κατεστημένες πρακτικές και ό,τι αυτές σημειοδοτούν (στάσεις,
αντιλήψεις, νοοτροπίες) ή τις τροποποιούν με ένα τρόπο πρωτότυπο, θέτοντας ως κύριο
σκοπό τις περισσότερες φορές (και στις δύο εκδοχές) τη βελτίωση.

-

Έχουν πειραματικό προσανατολισμό: εισάγεται μία αλλαγή διατυπώνοντας παράλληλα
μία υπόθεση σχετικά με την έκβασή της.

-

Δοκιμάζουν νέες προσεγγίσεις και πρακτικές προκειμένου να ελέγξουν την
αποτελεσματικότητά τους. Ουσιαστικά αποτελούν υπό εξέταση υποθέσεις που
αποβλέπουν στην καλύτερη κατανόηση των φαινομένων που μελετώνται ή στο να
δώσουν καλύτερες απαντήσεις στα ζητούμενα των δράσεων.

-

Τίθενται σε αξιολόγηση εσωτερική ή/και εξωτερική. Οι αξιολογήσεις των καινοτόμων
δράσεων κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να επικυρώσουν ή όχι την
αποτελεσματικότητα των νέων δράσεων που δοκιμάζουν. Συνήθως, οι αξιολογήσεις
εντοπίζονται σε συγκριτικές διαδικασίες, τα προϊόντα δηλαδή των καινοτόμων δράσεων
συγκρίνονται με τα αντίστοιχα προϊόντα που απορρέουν από τις υπάρχουσες,
κατεστημένες πρακτικές.
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-

Αποτελούνται από ένα σύνολο πολλών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών – π.χ.
συνδυαστική αξιοποίηση ετερόκλητων πόρων, εξειδικευμένο ή ιδιαίτερα εκπαιδευμένο
προσωπικό, ευνοϊκότερες χρηματοδοτήσεις, κάτι που τις καθιστά μοναδικά συμβάντα
δεσμευμένα στο συγκεκριμένο χρόνο της συντέλεσής τους.

-

Παρά το χαρακτηριστικό της μοναδικότητας που έχουν οι καινοτόμες δράσεις,
φιλοδοξούν τη διάχυσή τους, την αναπαραγωγισιμότητα και την γενίκευσή τους σε
ευρύτερη έκταση. Τούτο, όμως, εξαρτάται από μία σειρά παραγόντων που συνήθως
αυτοί αφορούν: τα χαρακτηριστικά του πλαισίου μέσα στο οποίο η καινοτόμος δράση
λαμβάνει χώρα, το βαθμό και την έκταση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αυτή
συγκεντρώνει και το περιεχόμενο της αξιολόγησης σχετικά με τις επιπτώσεις που η
εφαρμογή της επιφέρει (όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, μία καινοτόμος δράση
αποτελεί περισσότερο μία υπόθεση παρά μία οριστική απάντηση σε ένα ζητούμενο).

-

Η αποδεκτικότητα μιας καινοτόμου δράσης από αυτούς στους οποίους απευθύνεται ή
εμπλέκει διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρονική φάση της συντέλεσής της. Ο
πειραματικός της ή και ορισμένες φορές ο ριζοσπαστικός της προσανατολισμός
ενδεχομένως να προκαλεί κάποιου είδους αντιστάσεις που στην πορεία αυτές συνήθως
υποχωρούν.

-

Η τεκμηρίωση μίας καινοτόμου δράσης ως τέτοιας χρειάζεται μία επικύρωση κυρίως από
αυτούς στους οποίους οι προσχεδιασμένες αλλαγές ή οι αναμενόμενες επιπτώσεις
απευθύνονται.

-

Η καινοτομία μπορεί να αφορά μια νέα ιδέα, προσέγγιση ή/και τον τρόπο υλοποίησής
της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I The Mini Mental State Examination
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Λίστα Προγραμμάτων – Νοητικών Ασκήσεων για
computer και tablet
Εξειδικευμένα (αγγλικά)
http://www.lumosity.com
http://www.fitbrains.com
http://www.happy-neuron.com
https://www.cognifit.com
Ό,τι πιο κοντινό και στα ελληνικά: Clockwork brain (μόνο για iPad)
http://www.totaleclipsegames.com/en/a-clockwork-brain-iphone-ipad-game/

Μεμονωμένα Παιχνίδια
Παρατηρητικότητας
http://braingames1.aarp.org/private_eye.html
http://www.gamesforthebrain.com/game/crimescene/
Κρυμμένα αντικείμενα
http://www.spiele-umsonst.de/azad/downloads/html5games/hiddenobject/hogfarm/
http://m.games.gr/site/playgame.php?id=38702 (πρέπει να γνωρίζετε καλά αγγλικά)
Διαφορές
http://www.gamesforthebrain.com/game/counterfeit/

Προσοχής-συγκέντρωσης
http://games.softgames.de/dont-tap/?p=games.gr (χρόνος αντίδρασης)
http://www.cambridgebrainsciences.com/browse/concentration/test/rotation-task
http://www.cambridgebrainsciences.com/browse/concentration/test/feature-match
http://www.cambridgebrainsciences.com/browse/concentration/test/polygondeconstruction
http://www.sciencechannel.com/games-and-interactives/brain/lost-in-migration.htm
http://www.mykosmos.gr/loc_mk/playgame.asp?game=g20101211246

Εκτελεστικές ικανότητες
http://www.mindgames.com/mindgame.php?mind=Light+it+2&game=91
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http://www.gamesforthebrain.com/game/guesscolors/
http://www.gamesforthebrain.com/game/rotate2/
http://www.cambridgebrainsciences.com/browse/reasoning/test/oddoneout
http://www.mykosmos.gr/loc_mk/playgame.asp?game=g20101211603

Sudoku
http://www.gamesforthebrain.com/game/sudoku/
Μνήμης
Οπτική
http://braingames1.aarp.org/shapes_and_colors.html
http://www.gamesforthebrain.com/game/masterpieces/
http://www.gamesforthebrain.com/game/mastercards/
http://www.gamesforthebrain.com/game/mastermind/
http://www.bbc.co.uk/scotland/brainsmart/games/objects/
http://www.cambridgebrainsciences.com/browse/memory/test/spatial-span-ladder
http://www.cambridgebrainsciences.com/browse/memory/test/monkey-span-ladder
http://www.digimagix.gr/wp-content/uploads/2012/07/portf-mob-apps-memorycards.jpg (ελληνικά)

Ακουστική
http://braingames1.aarp.org/the_squeaking_mouse.html
Παιχνίδια με Λέξεις
Σταυρόλεξα
http://www.stavrolexaonline.gr
http://www.stayrolexakias.gr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educ8s.stavrolexa&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.words.findwords

Κρυπτόλεξα
http://www.digimagix.gr/apps/κρυπτόλεξο/ (iPad)

Κρεμάλα
http://www.digimagix.gr/apps/myhangman/ (iPad)
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Αναγραμματισμοί
http://www.ruzzle-game.com (android/iPad)
https://itunes.apple.com/gr/app/lexomania/id477437459?mt=8 (iPad)
Γνώσεων
http://www.digimagix.gr/apps/10-me-parea/

Μπορείτε να ελέγξετε και τα ακόλουθα sites για παιχνίδια που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον
http://www.1000paixnidia.eu/mind-games.html
http://www.mykosmos.gr/loc_mk/games.asp
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Κατάλογος Ιατρείων Μνήμης
Δημόσια Ιατρεία Μνήμης
Εταιρείας Νόσου Alzheimer& Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μετς : Μάρκου Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33 στο Μετς, 116 36 Αθήνα
Τηλ.: 210 7013271
e-mail: kentroalz@otenet.gr; info@alzheimerathens.gr
Ιστοσελίδα: www.alzheimerathens.gr
Πανόρμου : Βαθέως 25 και Πανόρμου, 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6424228
e-mail: kentro_alz@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.alzheimerathens.gr
Μαρούσι : Ζήνωνος Ελεάτου 8, 151 23 Mαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6180073
e-mail: kalzmarousi@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.alzheimerathens.gr
Κέντρο AlzheimerΨυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ»
Ι. Δροσοπούλου 22, 112 57 Κυψέλη
Τηλ.: 210 8235050, 210 8235620
e-mail: hagg@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nstr.gr
Ειδικό Ιατρείο Νοητικών Διαταραχών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Παπαδιαμαντοπούλου 7, Ιλίσια
Τηλ. :2107251315
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Δεινοκράτους 70, Κολωνάκι
Τηλ.: 210 7261613-15, 210 7261148
Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών
Αγ. Θωμά 17, Γουδή
Τηλ.: 210 7456000
Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι»
Περιοχή Καλυφτάκι, Ν. Κηφισιά
Τηλ.:210 3501500
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών
Λ. Μεσογείων 154, Χολαργός
Τηλ.:210 7474536
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Νοσοκομείο Αττικόν
Ρίμινι 1, Χαϊδάρι
Τηλ.:210 5831100
ΙΑΣΙΣ
Κριμαίας 73, Άνω Γλυφάδα
Τηλ.:210 9608020
Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Πειραιά
Νοταρά 77, Πειραιάς
Τηλ.:210 4170546,210 4135417
Καρέλλειο Ευαγές Ίδρυμα Γήρατος
Αφροδίτης 1 & Ηρώδου Αττικού, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ. : 213 0227965, 213 0043063
email: info@mkoapostoli.gr
Ιστοσελίδα : http://www.mkoapostoli.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Κατάλογος Κέντρων Ημέρας στην Ελλάδα
Αθήνα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Μάρκου Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33 στο Μετς, 116 36 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 7013271
e-mail: kentroalz@otenet.gr; info@alzheimerathens.gr
Ιστοσελίδα: www.alzheimerathens.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ - ΠΑΝΟΡΜΟΥ
Βαθέως 25 και Πανόρμου, 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 6424228
e-mail: kentro_alz@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.alzheimerathens.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ
Ζήνωνος Ελεάτου 8, 151 23 Mαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 6180073
e-mail: kalzmarousi@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.alzheimerathens.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Αγ. Κωνσταντίνου 7
Τηλ. : +30 210-9706347
e-mail: kentroalz@otenet.gr
ΚΕΝΤΡΟ ALZHEIMER ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ»
Ι. Δροσοπούλου 22, 112 57 Κυψέλη
Τηλ.: +30 210 8235050, +30 210 8235620
e-mail: hagg@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nstr.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΙΑΣΙΣ
Κριμαίας 73, Άνω Γλυφάδα
Τηλ.: +30 210 9608020
email: iasiskh@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.iasis-amke.gr
ΚΑΡΕΛΕΙΟ ΕΥΑΓΕΣ ΊΔΡΥΜΑ ΓΗΡΑΤΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Αφροδίτης 1 & Ηρώδου Αττικού, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ. : +30 213 0227965, +30 213 0043063
email: info@mkoapostoli.gr
Ιστοσελίδα : http://www.mkoapostoli.com
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Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
Μονάδα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer «Αγία Ελένη»
Π. Συνδίκα 13, 546 43 Θεσ/νίκη
Τηλ.: +30 2310 810411, Fax: +30 2310 925802
Γραμμή Βοήθειας: +30 2310 909000 (24/7)
e-mail: info@alzheimer-hellas.gr,
Ιστοσελίδα: www.alzheimer-hellas.gr
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER “ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”
Κων. Καραμανλή 164, 542 48 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 351451-5, Fax : +30 2310 351456
Γραμμή Βοήθειας: +30 2310 909000 (24/7)
e-mail: info@alzheimer-hellas.gr,
Ιστοσελίδα: www.alzheimer-hellas.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΙΣΕΙΟ
Τέρμα Δ. Χαρίση, 543 52 Άνω Τούμπα
Τηλ.: +30 2130 904404
e-mail: info@alzheimer-hellas.gr,
Ιστοσελίδα: www.alzheimer-hellas.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Τζ. Κέννεντυ 56, 555 35 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310342653
e-mail: info@alzheimer-hellas.gr,
Ιστοσελίδα: www.alzheimer-hellas.gr
Σε άλλες πόλεις στην Επαρχία
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΟ
Ανθεστηρίων 5, 385 00 Αλυκές Βόλου
Τηλ.: +30 24210 87265, +30 24210 87266
e-mail: alzheimervolos@hotmail.com
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
3ο χλμ Επαρχιακής οδού Κατερίνης- Εφέσσου, 601 00 Κατερίνη
Τηλ.: +30 23510 46915
e-mail:anoia1@otenet.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Τέρμα Λαγού & Κρανώνος, 412 22 Λάρισα
Τηλ.: +30 2410 235169, +30 2410 620014
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ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Καζούλη 18, 851 00 Ρόδος
Τηλ.: +30 22410 78315, +30 2241022102
e-mail: arsinoi_panakeia@yahoo.gr
Ιστοσελίδα : www.panakeia.org.gr/index.php/services/arsinoi
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Μεσσαπίων 4, 341 00 Χαλκίδα
Τηλ.: +30 22213 54920
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
Χρυσοπηγής 60, 731 34 Χανιά
Τηλ.: +30 28210 76050
e-mail: inerekal@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.alzheimer-chania.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Προγράμματα Φροντίδα στο Σπίτι
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER& ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Μάρκου Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33 στο Μετς, 116 36 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 7013271
e-mail: kentroalz@otenet.gr; info@alzheimerathens.gr
Ιστοσελίδα: www.alzheimerathens.gr
ΚΕΝΤΡΟ ALZHEIMER ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ»
Ι. Δροσοπούλου 22, 112 57 Κυψέλη
Τηλ.: +30 210 8235050, +30 210 8235620
e-mail: hagg@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nstr.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
Π. Συνδίκα 13, 546 43 Θεσ/νίκη
Τηλ.: +30 2310 810411, Fax: +30 2310 925802
e-mail: info@alzheimer-hellas.gr,
Ιστοσελίδα:www.alzheimer-hellas.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Κλινικές Βραχείας Νοσηλείας
ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡΑΣ»
Ι. Δροσοπούλου 22, 112 57 Κυψέλη
Τηλ.: +30 210 8235050, +30 210 8235620
e-mail: hagg@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nstr.gr
ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣTOY ΚΑΡΕΛΛΕΙΟY ΠΡΟΤΥΠΟY ΚΕΝΤΡΟY ALZHEIMER
Αφροδίτης 1 & Ηρώδου Αττικού, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ. : +30 213 0227965, +30 213 0043063
email: alzheimer@mkoapostoli.gr
Ιστοσελίδα : http://www.mkoapostoli.com
ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ
Ανθεστηρίων 5, 385 00 Αλυκές Βόλου
Τηλ.: +30 24210 87265, +30 24210 87266
e-mail: alzheimervolos@hotmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVII Κλινικές Μακράς Νοσηλείας
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΚΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣTOY ΚΑΡΕΛΛΕΙΟY ΠΡΟΤΥΠΟY ΚΕΝΤΡΟY ALZHEIMER
Αφροδίτης 1 & Ηρώδου Αττικού, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ. : +30 213 0227965, +30 213 0043063
email: alzheimer@mkoapostoli.gr
Ιστοσελίδα : http://www.mkoapostoli.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Κατάλογος Εταιρειών Alzheimer στην Ελλάδα
Πανελλαδική Ένωση Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών
Π. Συνδίκα 13, 546 43 Θεσ/νίκη
Τηλ.: +30 2310 810411
Fax: +30 2310 925802
Γραμματειακή Υποστήριξη: Ξένια Μαϊόβη
e-mail: x.maiovi@alzheimer-hellas.gr
Ιστοσελίδα: www.alzheimer-federation.gr

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Νομού Λασιθίου
Επιμενίδου 39γ, Τ.Κ. 72100, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου
Τηλ.: 28413 41330, Φαξ: 28410 24554, Κιν.: 6977 998389
E-mail: ky.therapeytirio@gmail.com
ΑΓΡΙΝΙΟ
Ελληνική Εταιρεία Ν. Alzheimer & Συναφών Διαταραχών
Αιτωλοακαρνανίας, Κέντρου 4, Τ. Κ. 30100, Αγρίνιο
Τηλ.: 28413 41330,
E-mail: kbissas@otenet.gr
ΑΘΗΝΑ
Σωματείο Αλληλοβοήθειας Συγγενών Φροντιστών με Νόσο Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών
Αθηνών
Κάνιγγος 23,Τ. Κ. 10677, Αθήνα
Τηλ.: 210 3811604, Φαξ: 210 3840317,
Γραμμή Βοήθειας: 210 3303678
E-mail: hagg@otenet.gr
Site: www.gerontology.gr
Εταιρεία Ν. Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Αγίας Παρασκευής
Ηπείρου 17, T. K. 153 41, Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 6515268, Κιν.: 6945 106906
E-mail: vassilisvag@msn.com
Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 &Στύλπωνος 33, Τ. Κ. 11636, Παγκράτι
Τηλ.: 210 7013271, Φαξ: 210 6012239
E-mail: info@alzheimerathens.gr
Site: www.alzheimerathens.gr
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ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Σωματείο N. Alzheimer Αργαλαστής Πηλίου
Δημαρχείο Αργαλαστής Νομού Μαγνησίας, Τ.Κ. 37006
Τηλ.: 24210 58218, Φαξ: 24210 58218, Κιν.: 6937 080565

ΑΡΤΑ
Σωματείο Άρτας Στήριξης Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών
Β. Πύρρου 56, Τ. Κ. 47100, Άρτα
Τηλ.: 26810 78595, Φαξ:26810 75950, Κιν.: 6944 680586

ΑΧΑΪΑ
Ελλ. Εταιρεία Ν. Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών "Μνημοσύνη"
Σωσικράτους 12, Τ. Κ. 26443, Πάτρα
Κιν.: 6945 395040, 6932 000414
E-mail: traviata@otenet.gr

ΒΟΛΟΣ
Ελληνική Εταιρεία Ν. Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Βόλου
Ανθεστηρίων 5, Τ. Κ. 38500 Αλυκές Βόλου
Τηλ.: 24210 87265, Φαξ: 24210 87267, Κιν.: 6944 298701
E-mail: kordelasap@gmail.com
Ινστιτούτο Alzheimer Βόλου «Η Αγία Σοφία»
Ρόζου 135,Τ. Κ. 38333, Βόλος
Τηλ.: 24210 44921, Φαξ: 24210 44984,
Γραμμή Βοήθειας: 24210-43448
E-mail: volos2@otenet.gr
Site: www.institutoalzheimer.gr

ΕΥΒΟΙΑ
Ελληνική Εταιρεία Ν. Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών
Κονίστρων Ευβοίας
Κονίστρες Ευβοίας, Τ. Κ. 34016
Τηλ.: 22220 58540, Φαξ: 24210 49984, Κιν.: 6937 299079
E-mail: konistra@hotmail.com

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ηρακλείο "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ"
Νταλιάνη 22, Τ. Κ. 71306, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 226308, Φαξ: 2810 394796, Κιν.: 6974 192595
E-mail: alzheimer.heraklion@gmail.com
Site: www.alzheimeheraklion.gr
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών
Μονάδα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer "Αγ. Ελένη" Πέτρου Συνδίκα 13, T.K.
54643, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 810411, Φαξ: 2310 925802
Μονάδα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer "Αγ. Γιάννης" ,
Κ. Καραμανλή 164, Τ. Κ. 54248, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 351451/5, Φαξ: 2310 351456
Γραμμή Βοήθειας: 2310 909000
E-mail: info@alzheimer-hellas.gr
Site: www.alzheimer-hellas.gr
Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Καλαμαριάς
Νικομηδείας 24, Τ. Κ. 55131, Θεσσαλονίκη
Κιν.: 6973 302750
E-mail: elpida.alz@gmail.com
Εταιρεία Μελέτης Ν. Alzheimer και Αγγειακών Ανοιών Κεντρικής Μακεδονίας,
Στεφάνου Τάττη 10, Τ. Κ. 54621, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:2310 280707, Φαξ:2310 261226, Κιν.: 6942 952822
E-mail: demetri@auth.gr, nkalzheimer@gmail.com
Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων
Τέρμα Δημητρίου Χαρίση, Τ. Κ. 543 52, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 830 667, Φαξ: 2310 925 802
E-mail: ekpaideusi.alz@gmail.com, gavopouloue@gmail.com
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Σωματείο Ιωαννίνων Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών ‘’Ιπποκράτης’’,
Γεν. Νοσοκομείο Γ. Χατζηκώστα
Λεωφ.Μακρυγιάννη, Τ. Κ. 45001, Ιωάννινα
Τηλ.:26510 80420, Φαξ:26510 31414, Κιν.:6946 226589

ΚΑΒΑΛΑ
Ελληνική Εταιρεία N. Alzheimer Καβάλας
Φαληρέως 20, Τ. Κ. 65404, Αγία Παρασκευή, Καβάλα
Τηλ.: 2510 839951, Φαξ: 2510 839619, Κιν.: 6938 528251

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - Ν. ΠΕΛΛΑΣ
Σωματείο Στήριξης ασθενών Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών και Υπερηλίκων Ν.
Πέλλας
Κέντρο Ημέρας Καρυώτισσας Τ. Κ. 58001
Τηλ.: 24210 58218, Φαξ: 24210 58218, Κιν.: 6937 080565
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ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Πολιτιστικός Σύλλογος με την επωνυμία «Εταιρεία Νόσου Alzheimer Νομού Καρδίτσης»,
Ιεζεκιήλ 30, Τ. Κ. 43100, Καρδίτσα
Τηλ.: 24410 75010, Φαξ: 24410 22968
E-mail: imthf@imthf.gr

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πολιτιστικό Σωματείο «Σύλλογος Οικογενειών και φίλων πασχόντων από τη Νόσο Alzheimer &
Συναφείς Διαταραχές Κομοτηνής, ο Λόγος»
Πολυλειτουργικό Κέντρο Δ. Κομοτηνής, Γρ. Μαρασλή 1, Τ. Κ. 69100
Τηλ.: 25313 50164, Φαξ : 25310 37788, Κιν.: 6936 196896
E-mail: ntinakom@gmail.com

ΛΑΡΙΣΑ
Ελληνική Εταιρεία Ν. Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Λάρισας
Β΄ ΚΑΠΗ Λάρισας, Τέρμα Λαγού, Τ. Κ. 41222, Λάρισα
Τηλ.: 2410 235169, Φαξ : 2410 284235, Κιν.: 6932 822858
E-mail: alzheimer.lar@gmail.com
ΛΕΣΒΟΣ
Λεσβιακός Σύλλογος Ν. Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Μυτιλήνης,
Ερμού 104, Τ. Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510 61906, Φαξ : 22510 26091, Κιν.: 6944 938860
E-mail: nikh_tso@yahoo.gr

ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Εταιρεία Ν. Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Καλλικράτειας
Χατζηαργύρου 68, Τ. Κ. 63080, Καλλικράτεια Χαλκιδικής
Κιν.: 6974 900754
E-mail: info@tsantalieleni.gr

ΞΑΝΘΗ
Ελληνική Εταιρεία Ν. Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Ξάνθης
28ης Οκτωβρίου 252, T.K. 67100, Ξάνθη
Τηλ.: 25410 26020, Φαξ : 25410 23626, Κιν.: 6977 720669
E-mail: alzxnt@in.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ελληνική Εταιρεία Ν. Alzheimer & Συναφών Διαταραχών
Β΄Πειραιά με έδρα το Κερατσίνι Αττικής
Kλεισόβης 93, Κερατσίνι, Τ. Κ. 18539, Αττική
Τηλ.: 210 4222522, Φαξ : 210 4285652, Κιν.: 6932 386161
E-mail: drnsta@yahoo.gr
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ΡΕΘΥΜΝΟ
Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Νομού Ρεθύμνης "Συμπαράσταση"
Μάχης Ποταμών 9, Καλλιθέα, Τ. Κ. 74100, Ρέθυμνο Κρήτης
Τηλ.: 28311 01645 , Φαξ : 28310 53500, Κιν.: 6946 269540
E-mail: alzheimer.ret@gmail.com
ΡΟΔΟΣ
Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας παιδιών και ενηλίκων "Πανάκεια",
Στ. Καζούλη 18, Τ. Κ. 85100, Ρόδος
Τηλ.: 22410 78315, 39530
E-mail: arsinoi_panakeia@yahoo.gr, panakeia_psy@yahoo.gr
Site: www.panakeia.org.gr

ΣΕΡΡΕΣ
Ελληνική Εταιρεία Ν. Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Σερρών
4ο Χιλ. Σερρών Δράμας, Εμπορία Σιδερικών,Τ. Κ. 62100, Σέρρες
Τηλ.: 23210 55789, 55222, Φαξ: 23210 55789, Κιν.: 6988 915945
E-mail: dimosthenis666@yahoo.gr

ΧΑΛΚΙΔΑ
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας
Κ. Η. «Αγία Ειρήνη» Μεσσαπίων 4, Τ. Κ. 34100, Χαλκίδα
Τηλ.: 22210 84773, Κιν.: 6937 244646
E-mail: eva2gel@hotmail.com

ΧΑΝΙΑ
Ελληνική Εταιρεία Ν. Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Χανίων
Xρυσοπηγής 58, Τ. Κ. 73100, Χανιά Κρήτης
Τηλ.: 28210 76050, 28210 96690, Κιν.: 6946 462800
E-mail: inerekal@otenet.gr
Site: www.alzheimer-chania.gr

ΧΙΟΣ
Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Υγείας με έδρα την Χίο
Αλεξάνδρου Παχνού 11, Τ. Κ. 82100, Χίος
Τηλ.: 22710 41020, Φαξ:22710 81491, Κιν.: 6946 330549
E-mail: gmaris.chi@gmail.com

58

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX Τύποι Αξιολόγησης, Πεδία Ερωτημάτων και
Ορισμοί σε σχέση με μία καλή πρακτική στην παροχή υπηρεσιών
Τύποι Αξιολόγησης και Πεδία Ερωτημάτων Ορισμοί – Περιγραφή
Σχεδιασμός και Εφαρμογή του Μοντέλου
1. Καταλληλότητα του σχεδιασμού Αυτό σχετίζεται με το εάν το μοντέλο είναι
(αξιολόγηση της θεωρητικής πληρότητας καλά τεκμηριωμένο και έχει σχεδιαστεί με
και της δομής του μοντέλου)
τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται
στους αρχικούς στόχους και σκοπούς του
προγράμματος ενώ παραμένει συνεπές
ως προς τα κριτήρια καλής πρακτικής στο
πεδίο. Η λογική του μοντέλου, τα βασικά
χαρακτηριστικά του και η δομή του
περιλαμβάνονται και αξιολογούνται σε
αυτό το πεδίο.
2.
Αποδοτικότητα
και Το πεδίο αυτό εξετάζει τη συνέπεια του
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του μοντέλου ως προς τον αρχικό σχεδιασμό
μοντέλου (αξιολόγηση της εφαρμογής)
του και κατά πόσο υιοθετήθηκε με τον
τρόπο που είχε σχεδιαστεί από το
προσωπικό του οργανισμού που το
εφαρμόζει ή από άλλους ανθρώπους
κλειδιά.
Λειτουργικότητα του Μοντέλου (Αξιολόγηση της Διαδικασίας)
3. Κατάλληλη παροχή φροντίδας

Αφορά την αξιολόγηση στο βαθμό που
υπάρχει επαρκές προσωπικό για την
παροχή φροντίδας. Η παροχή φροντίδας
γίνεται με βάση συγκεκριμένες αρχές και
διαδικασίες.
Το
μοντέλο
είναι
«λειτουργικό» εάν η διαδικασία της
παροχής φροντίδας εξυπηρετεί και
ακολουθείται.

4. Συνέχεια στη φροντίδα και συντονισμός Η διασφάλιση της συνέχειας της
της φροντίδας
φροντίδας και ο συντονισμός της σε
ολόκληρο το φάσμα των απαιτούμενων
υπηρεσιών αφορά αυτό το πεδίο.
5. Ικανότητα του προσωπικού

Το πεδίο αφορά τα επαγγελματικά
προσόντα και την ικανότητα των ατόμων
που διοικούν, διαχειρίζονται ή παρέχουν
υπηρεσίες.
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Αποτελεσματικότητα του Μοντέλου (Αξιολόγηση Έκβασης)
6. Προσβασιμότητα της υπηρεσίας

Αξιολογείται ο βαθμός προσβασιμότητας
της υπηρεσίας από τους ωφελούμενους
ενώ εξετάζονται παράμετροι όπως:
απάντηση
σε
ερωτήματα,
ώρες
λειτουργίας, εύκολη πρόσβαση στις
υπηρεσίες.

7. Ποιότητα της υπηρεσίας

Η ποιότητα των υπηρεσιών που
παρέχονται
συνδέεται
με
την
ικανοποίηση των ληπτών των υπηρεσιών,
των μελών των οικογενειών τους και
βασικών ατόμων που εμπλέκονται στη
φροντίδα.

8. Κόστος-αποτελεσματικότητα

Αξιολογείται η σχέση ποιότητας-τιμής
(value for money) του οργανισμού και
σχετίζεται άμεσα με το κόστος και την
έκβαση.

9. Επίδραση στην υγεία

Η επίδραση των παρεχόμενων υπηρεσιών
στη γενικότερη υγεία του πληθυσμού.

10. Δυνατότητα Μεταφοράς
μοντέλου και γενίκευσης

11. Βιωσιμότητα

του Αξιολογείται η σχέση του μοντέλου με
άλλα πλαίσια φροντίδας ή παροχής
υπηρεσιών. Αφορά στο βαθμό με τον
οποίο το μοντέλο μπορεί να υιοθετηθεί
ευρύτερα σε ολόκληρη τη χώρα και το
βαθμό που μπορεί να υιοθετηθεί από
διαφορετικές υπηρεσίες, οργανισμούς και
πλαίσια. Αξιολογείται η δυνατότητα
μεταφοράς της καινοτομίας.
Η βιωσιμότητα εξετάζει το πόσο καλά το
μοντέλο μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί
στο χρόνο με εναλλακτικούς πόρους για
την υποστήριξή του.
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