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Από το 2002 μαζί με τα άτομα με 
άνοια και τις οικογένειές τους! 

Κοινότητες Φιλικές προς την άνοια  



Άνοια είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει μια κατάσταση στην οποία σταδιακά 
εμφανίζεται έκπτωση στις νοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου, στη μνήμη, στη 
σκέψη, στο λόγο, στον προσανατολισμό και στην προσωπικότητα. Η νόσος Alzheimer 
ευθύνεται για το 50-60% των περιπτώσεων άνοιας. Άλλες μορφές άνοιας είναι η 
αγγειακή άνοια, η άνοια με σωμάτια Lewy και η μετωποκροταφική άνοια. 
 
 
Τα περισσότερα είδη άνοιας έχουν παρόμοια συμπτώματα: 
• Απώλεια μνήμης 
• Προβλήματα με τη σκέψη και τον προγραμματισμό των πράξεων 
• Δυσκολίες στον λόγο 
• Αδυναμία αναγνώρισης ανθρώπων ή αντικειμένων  
• Αλλαγή στην προσωπικότητα 

Τι είναι η άνοια 
 



Η άνοια σήμερα 

 

• Η άνοια πλήττει το 5,4% των ανθρώπων άνω των 65 ετών      
                                                                                                                                           
• 50.000.000 άτομα με άνοια παγκοσμίως 

 
• 10.500.000 άτομα με άνοια στην Ευρώπη 

 
• 200.000 άτομα με άνοια στην Ελλάδα 

 
Η άνοια αποτελεί μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα για το 
σύστημα ασφάλισης υγείας, την εθνική οικονομία και την οικονομία και την 
ποιότητα ζωής των νοικοκυριών. 

 
Το κόστος της άνοιας στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3 δισεκατομμύρια  € ετησίως! 

 
                                 ADI World Alzheimer Report 2018 



Σημαντικές πρόοδοι  στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία 

Νόσος Alzheimer 

• Έχουν αυξηθεί οι γνώσεις μας για τους παράγοντες κινδύνου και τους προστατευτικούς 

παράγοντες – πρόληψη (μέση ηλικία-εκφυλιστική διεργασία 20 ετών) 

• Διάγνωση σε πολύ πρώιμα, προκλινικά στάδια, «υποκειμενικές αιτιάσεις μνήμης»,μελέτη Α4  

•  Ευρεία χρήση βιοδεικτών (amyloid PET, tau PET,  f MRI, πρωτεΐνες στο ΕΝΥ, γονιδιακός έλεγχος) 

• 2018: 3 παθογενετικά – 39 προδιαθεσικά γονίδια για τη νόσο Alzheimer  

•  Φαρμακευτικοί παράγοντες που τροποποιούν την εκφυλιστική διεργασία στον εγκέφαλο σε 

φάση ΙΙΙ κλινικών δοκιμών 

• Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις έχουν θετικά αποτελέσματα 

• Οι οργανώσεις Alzheimer παίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική διαχείριση της νόσου 
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Προφυλακτικοί και προδιαθεσικοί παράγοντες νόσου Alzheimer 
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• 200.000 άτομα με άνοια 
• 89% φροντίζονται στο σπίτι - 400.000 φροντιστές 
• Απουσία επιδομάτων και νομοθετικού πλαισίου για την  Άνοια- ΣΤΙΓΜΑ 
• Ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου για την  Άνοια –2015     
• Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την άνοια και τη νόσο Alzheimer  από την Επιτροπή 

Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής - Μάρτιος 2016 
 
 

2018 - Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια – Νόσο Alzheimer 
 

• Εθνικό Αρχείο για άτομα με άνοια 
• 9 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με άνοια σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας 
• 6 Ιατρεία Μνήμης στα Γενικά Νοσοκομεία 
• 10 Προγράμματα Διασύνδεσης με ΟΤΑ 
• 2 Μονάδες τελικού σταδίου (hospices) 

 
 
 
 

Η άνοια στην Ελλάδα σήμερα 



Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια – Νόσο Alzheimer  
 Άξονες και Δράσεις  

Άξονας 1: Καταγραφή και ταξινόμηση των ατόμων με άνοια στην Ελλάδα - Εθνικό 
Αρχείο ατόμων με άνοια -Παροχή οικονομικών βοηθημάτων βάση αλγορίθμου 
βαρύτητας της νόσου και της επιβάρυνσης  των οικογενειών   

Άξονας 2: Πρόληψη- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού 

Άξονας 3: Υποστήριξη φροντιστών των ατόμων με άνοια 

Άξονας 4: Αντιμετώπιση της άνοιας 
Δράση 1: Η άνοια στην πρωτοβάθμια περίθαλψη 
Δράση 2: Ιατρεία Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών 
Δράση 3: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με άνοια 
Δράση 4: Δομές φιλοξενίας και μακροχρόνιας παραμονής για άτομα με άνοια 
Δράση 5: Δομές τελικού σταδίου 
Δράση 6: Απoκεντρωμένη φροντίδα- Φροντίδα στο σπίτι 
Δράση 7: Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής 

Άξονας 5: Νομοθεσία- Δικαιώματα ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους 

Άξονας 6: Έρευνα για την άνοια 

Άξονας 7: Εκπαίδευση στην άνοια 
 
 



Μη κερδοσκοπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 2002 

από άτομα με άνοια, συγγενείς τους και επαγγελματίες υγείας.  

Απασχολεί σήμερα 56 εργαζόμενους, έχει 55 ενεργούς εθελοντές και 4.800 μέλη. 

 

      Δράσεις 

 

• Ενημερωτικές ομιλίες και εκδηλώσεις για το κοινό 

• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και πρόληψης της άνοιας  

• Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας - επιστημονικές ημερίδες 

• Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

• Επιστημονική έρευνα 

• Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις 

• Έκδοση και δωρεάν διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού 

 

 

 www.alzheimerathens.gr 

 Εταιρεία Alzheimer Αθηνών   
 



Κέντρο Ημέρας Μετς Κέντρο Ημέρας Πανόρμου 

Φροντίδα στο Σπίτι για 
άτομα με άνοια 

Κέντρο Ημέρας Μαρούσι 

Κέντρο Ημέρας Ηλιούπολη 
Ε. Π. «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006 

 Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 
Δομές και υπηρεσίες 

 
 
 





 

 Σύστημα Υγείας που προάγει την έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και φροντίδα καθ΄όλη 
τη διάρκεια της νόσου 

 Μονάδες φροντίδας που παρέχουν στοχευμένες υπηρεσίες για την άνοια 

 Δημόσιοι χώροι φιλικοί προς τα άτομα με άνοια και προσβάσιμες συγκοινωνίες 

 Υπηρεσίες και οργανισμοί που γνωρίζουν τις ανάγκες των ατόμων με άνοια καθώς 
και τα δικαιώματά τους 

 Επιχειρήσεις και   καταστήματα ενημερωμένες σχετικά με την άνοια και εργασιακό 
περιβάλλον που κατανοεί τους φροντιστές ατόμων με άνοια 

 Ενημέρωση των τοπικών αρχών και δημοσίων υπηρεσιών ώστε να ξέρουν πως να 
ανταπεξέλθουν σε έκτακτες καταστάσεις 

 
 

 

 

Κοινότητες φιλικές προς την άνοια  

Σε μια Κοινότητα φιλική προς την άνοια οι άνθρωποι με άνοια έχουν τη δυνατότητα 
συμμετοχής και ελέγχου της καθημερινότητάς τους, αντιμετωπίζονται με σεβασμό και 
προσφέρουν στους συνανθρώπους τους.  





 

• Η εφαρμογή καινοτόμου μοντέλου παροχής υπηρεσιών για την άνοια, αντίστοιχο με την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τις μη καλυπτόμενες ανάγκες ανά γεωγραφική περιοχή 

• Η δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια, με αξιοποίηση δομών που ανήκουν στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Δημ. Ιατρεία) αλλά και ανθρώπινου δυναμικού 
(επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας), εξασφαλίζοντας ελαχιστοποίηση του κόστους 
και άμεση πρόσβαση στην ομάδα στόχο 

• Συμμετείχαν 55 Δήμοι από όλη την Ελλάδα - 133 Επαγγελματίες Υγείας 

• Σύγχρονη εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Blackboard Collaborate με 8 διαλέξεις που 
κάλυψαν τα θέματα σχετικά με την άνοια. (Σύνολο 12 ώρες) 

• Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας που περιλαμβάνει 
τις απαραίτητες γνώσεις για τη διαχείριση της άνοιας στην κοινότητα 

• 30 ώρες πρακτική άσκηση στα Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη 

Απρίλιος – Δεκέμβριος 2018 

 

 

 Δημιουργία δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια  
στους Δήμους της Ελλάδας -ΕΔΔΥΠΠΥ 



Έναρξη λειτουργίας των Συμβουλευτικών Σταθμών 
 Ιανουάριος 2019 

• Εκδηλώσεις σε κάθε δήμο που συμμετέχει με την υποστήριξη των Εταιρειών 
Alzheimer Αθήνας και Θεσσαλονίκης και του ΕΔΔΥΠΠΥ. 

• Υπηρεσίες Συμβουλευτικών Σταθμών  

• Δράσεις ευαισθητοποίησης και πρόληψης της άνοιας στην κοινότητα 

• Ιατρείο Μνήμης αρχικά με συχνότητα 1 φορά το μήνα 

• Υπηρεσίες Κέντρου Ημέρας: Ομάδες μη φαρμακευτικών θεραπειών για 
άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή, με άνοια Αρχικού, Μεσαίου Σταδίου – 
Ομάδες πρόληψης για υγιείς ηλικιωμένους – με συχνότητα μία φορά την 
εβδομάδα τουλάχιστον κατ’ αρχήν 

• Υποστήριξη και εκπαίδευση οικογενειακών φροντιστών 
 
 

Με την εποπτεία και τη συνεργασία της Εταιρείας Alzheimer 
Αθηνών καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου! 



Κοινότητες φιλικές προς την άνοια 

Έχει ξεκινήσει από μηνών  η ευαισθητοποίηση  και επιμόρφωση στελεχών και υπαλλήλων 

τραπεζών, της Ελληνικής Αστυνομίας, ΚΕΠ και άλλων δημοτικών υπηρεσιών, σούπερ 

μάρκετ, μέσων μαζικής μεταφοράς κ.α. Η επιμόρφωση έχει διαδραστικό χαρακτήρα, 

περιλαμβάνει παιχνίδι ρόλων, προβολή ειδικά φτιαγμένων βίντεο και χρήση έντυπου 

πληροφοριακού υλικού. Σε κάθε οργανισμό ορίζεται «Βοηθός της Μνήμης», ένας 

υπάλληλος με εκπαίδευση στο θέμα στον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

όταν άτομο με άνοια ή φροντιστής αντιμετωπίζει δυσκολίες στην υπηρεσία. Η Εταιρεία 

Alzheimer Αθηνών καθιερώνει αναγνώριση της υπηρεσίας με ειδική σήμανση.  

 



Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, εγκαινιάζει την πρωτοβουλία 
σύστασης της ομάδας «ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ», με την 
συμμετοχή Βουλευτών, στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων 
πολιτικών από όλη την Ελλάδα που καλούνται να αναγνωρίσουν την Άνοια 
ως προτεραιότητα στη Δημόσια Υγεία και να υποστηρίξουν την πλήρη 
εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια. 
Αποδέκτες του προσδοκώμενου οφέλους από την δράση της ομάδας 
«ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ» θα είναι τα 200.000 άτομα με νόσο 
Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας στην Ελλάδα, οι οικογένειές τους, οι 
Σύλλογοι Ασθενών, οι Κοινότητες Πολιτών, οι Επαγγελματίες και Φορείς της 
Υγείας και η κοινωνία στο σύνολό της. 
 
 

Καλούμε τους Έλληνες Πολιτικούς να γίνουν μέλη της ομάδας και να 
υπογράψουν τη Διακήρυξη. Μέχρι στιγμής η ομάδα μετρά 39 μέλη. 







Ζώντας καλά με την άνοια!  


