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Public-health action ‘urgently needed’ for growing elderly population  

http://pennadc.org/news-events/#sthash.EImKRZYR.dpuf 



Το ποσοστό των ηλικιωμένων  στη χώρα μας 

2002 

2030 

14% 

26% 

Ο ρυθμός αύξησης των ατόμων γεροντικής ηλικίας  

είναι ΕΠΤΑΠΛΑΣΙΟΣ εκείνου του γενικού πληθυσμού 

ΕΣΥΕ 2012 



Η Άνοια σήμερα 

• Αύξηση προσδόκιμου επιβίωσης 
 

• Η Άνοια πλήττει το 6% των ανθρώπων άνω των 65 ετών 
 

•    47.000.000 ασθενείς παγκοσμίως 
 

•    10.500.000 ασθενείς στην Ευρώπη 
 

•    200.000 ασθενείς στην Ελλάδα                  ADI Dementia Greece Report, 2012 

 

 

 
Το κόστος της άνοιας στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3 δισεκατομμύρια  € 

ετησίως 
 

ADI Report 2015 



Άνοια 

Άνοια είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση 
στην οποία σταδιακά εμφανίζεται έκπτωση στις νοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου.  
Η νόσος Alzheimer ευθύνεται για το 50-70% των περιπτώσεων άνοιας. Άλλου τύποι 
άνοιας είναι η αγγειακή άνοια, η άνοια με σωμάτια Lewy και η Μετωποκροταφική άνοια. 
 
 

Ως ένα νόσημα με υψηλό φορτίο νοσηρότητας, η άνοια αποτελεί επίσης μείζον κοινωνικό 
και οικονομικό πρόβλημα για το σύστημα ασφάλισης υγείας, την εθνική οικονομία και την 
οικονομία και την ποιότητα ζωής των νοικοκυριών. 





Τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικές πρόοδοι  στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία 

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

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

• Η διάγνωση σε πρώιμα στάδια είναι εφικτή (PET, MRI, δείκτες στο ΕΝΥ, γενετικός έλεγχος, 

νευροψυχολογικές δοκιμασίες) 

•  2012 -2016: αρκετά νέα προδιαθεσικά γονίδια για τη νόσο Alzheimer  

• Χρησιμοποιούμε φάρμακα που αποτελούν συμπτωματικές θεραπείες, διατηρούν τη 

λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής ασθενών και φροντιστών. Πάνω από 100 φάρμακα 

δοκιμάζονται κλινικά.  

• Οι μη φαρμακευτικές θεραπείες έχουν θετικά αποτελέσματα 

• Οι οργανώσεις Alzheimer παίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική διαχείριση της 
νόσου 

 

 

Νόσος Alzheimer 



Υπάρχει πρόληψη για την άνοια; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability  
A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus 
control to prevent cognitive decline in at- risk elderly people (FINGER): a randomized controlled trial  

The Lancet  March 2015 

 Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι η επίπτωση της άνοιας έχει μειωθεί κατά 
τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών (ΗΠΑ, Ολλανδία, Δανία, Αγγλία) 



Ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση στη 
 vόσο Alzheimer 

 

• Βιολογικό επίπεδο (φαρμακευτική αγωγή- έλεγχος παραγόντων κινδύνου) 

 

• Νοητικό επίπεδο (νοητική ενδυνάμωση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, 
θεραπείες τέχνης, τεχνικές διαχείρισης άγχους και κατάθλιψης) 

 

• Κοινωνικό επίπεδο (εκπαίδευση, συμβουλευτική και υποστήριξη φροντιστών) 



H Πρώιμη Διάγνωση  

 

 

• Μειώνει το κόστος φροντίδας 

• Διευκολύνει την εφαρμογή ποικίλων προληπτικών και θεραπευτικών στρατηγικών  

• Επιτρέπει την υποστήριξη των φροντιστών και των οικογενειών  

• Διευκολύνει τη ρύθμιση νομικών, ιατρικών και οικονομικών θεμάτων 

 

• τον ασθενή 

• την οικογένεια 

• την κοινότητα 

• τους ασφαλιστικούς φορείς 

Ωφελεί:  

              Ενημέρωση κοινού – Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 



Η Άνοια στην Ελλάδα σήμερα 

• 200.000 ασθενείς 

• 89% των ασθενών φροντίζονται στο σπίτι - 400.000 φροντιστές 

• Απουσία επιδομάτων για τους φροντιστές 

• Τραγικές ελλείψεις:  

  Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 
   Υπηρεσίες Φροντίδας στο σπίτι 
   Ιδρύματα Μακροχρόνιας Παραμονής 
   Δομές τελικού σταδίου  

• Προβληματική Πρωτοβάθμια Περίθαλψη & Νοσοκομειακή φροντίδα 

•  Συχνά αρνητική  και απαισιόδοξη αντιμετώπιση  (γιατροί και κοινό)  

                                                                ΣΤΙΓΜΑ 
 

 

 

 

 

  

 

  Dementia Survey, Greece, 2009 



•  Ελάχιστα κονδύλια για έρευνα – Σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες 
 

• 20 Ιατρεία Μνήμης  και Νοητικών Λειτουργιών– Πανεπιστημιακά, Κέντρα  Alzheimer, ΕΣΥ  
 

• Ελάχιστες Ψυχογηριατρικές Κλινικές  
 

• 11 Κέντρα Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς  
• (ΨΥΧΑΡΓΩΣ-  Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006»-καλύπτουν ανάγκες 5.000 ασθενών) 

 
• 3 Ξενώνες για ανοϊκούς ασθενείς 

 
• 33 Οργανώσεις Alzheimer 

 
• Νευρολόγοι, Ψυχίατροι, Οικογενειακοί γιατροί (ΠΕΔΥ, ιδιώτες )  

 
• Δήμοι: ΚΑΠΗ - ΚΗΦΗ, Εκκλησία 

 
• Απουσία Δικτύωσης 

 
• Νομοθετικό πλαίσιο για την  Άνοια 

Η Άνοια στην Ελλάδα σήμερα 



Εταιρείες Alzheimer 
στην Ελλάδα 

• Ελληνική Εταιρεία Νόσου 

Alzheimer και Συναφών 

Διαταραχών – Θεσσαλονίκη  

1997 

• Βόλος 1998 

• Ξάνθη1998 

• Χανιά 1999 

• Λάρισα 2000 

• Εταιρεία Νόσου Alzheimer & 

Συναφών Διαταραχών – Αθήνα 

2002 

• Ηράκλειο 2002 

• Ρόδος 2008 

• Χαλκίδα 2008 

 

 Πανελλήνια Ομοσπονδία  
Νόσου Alzheimer και 
Συναφών Διαταραχών 2009 

http://www.panakeia.org.gr/ArsinoiHome.asp


Μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2002,  

από άτομα με άνοια, συγγενείς τους και επαγγελματίες υγείας.  

Απασχολεί σήμερα 38 εργαζόμενους, έχει 55 ενεργούς εθελοντές και 4.550 μέλη. 

 

      Δράσεις 
 

• Ενημερωτικές ομιλίες και εκδηλώσεις για το κοινό 
• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και πρόληψης της άνοιας - ΚΑΠΗ 
• Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας - επιστημονικές ημερίδες 
• Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
• Επιστημονική έρευνα 
• Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις 
• Έκδοση και δωρεάν διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού 

 
 

 Η Εταιρεία λειτουργεί 4 Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια,  
4 Συμβουλευτικούς Σταθμούς και την Υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι» 

 

www.alzheimerathens.gr 

 Εταιρεία Alzheimer Αθηνών   
 



  Εταιρεία Alzheimer Αθηνών   
 

Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια  

Μ. Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 

33, Μετς 

Τηλ. 210 7013271 

Ε. Π. «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006 

Κέντρο Ημέρας για άτομα με 

άνοια  

Πανόρμου και Βαθέως 

Αμπελόκηποι 

Τηλ. 210 6424228 

Πρόγραμμα “Φροντίδα στο Σπίτι για 

άτομα με άνοια” 

Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια 

Ζήνωνος Ελεάτου 8  

Μαρούσι 

Τηλ. 210 6180073 

Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια 

Αγ. Κωνσταντίνου 7 

Ηλιούπολη 

Tηλ. 210-9706347 



http://dementia-community.gr/ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΤΑ 



• Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια-     
       Νόσο Alzheimer – 8 μέλη  

 
• 2 Ημερίδες Διαβούλευσης - 500 ερωτηματολόγια  

 
• Ολοκλήρωση Δεκέμβριος 2014 

 
• Εθνικό Παρατηρητήριο για την  Άνοια – Νόσο Alzheimer 
       ΦΕΚ 270Α -24/12/2014– νόμος 4316 
 
• Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ εγκρίθηκε από την 

Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής - 22 Μαρτίου 2016 
 
 

Αθήνα,7/11/2013 

Αρ.Πρωτ.:ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.102841 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια – Νόσο Alzheimer  



Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια – Νόσο Alzheimer  

                                                            

 

 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   

Αθήνα,7/11/2013 

Αρ.Πρωτ.:ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.102841 

 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 
 
 



1.   Εθνικό Αρχείο ατόμων με άνοια  
2. Σύστημα αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης στις οικογένειες, λαμβάνοντας υπόψη 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (οικονομική κατάσταση, οικογενειακή κατάσταση, τόπος 
κατοικίας, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας κλπ) 

3. 8 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με άνοια σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας 
4. 5 Ιατρεία Μνήμης στα Γενικά Νοσοκομεία 
5. 10 Προγράμματα Διασύνδεσης με ΟΤΑ 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

Εξελίξεις μέχρι σήμερα! 



 
Νέο έργο! 

 
 

«Φροντίζουμε αυτούς που φροντίζουν» 

Κατ΄ οίκον φροντίδα σε 100 οικογένειες με τη 
συνεργασία των Δήμων της Αττικής! 



Πρόταση Δημιουργίας Συμβουλευτικών  Σταθμών  

για την Άνοια στην Κοινότητα 

• Δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης (ομιλίες, προγράμματα ελέγχου μνήμης) προς 

την κοινότητα από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας 

• Δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια στην Κοινότητα σε χώρους 

των Δήμων 

• Επιμόρφωση των επαγγελματιών Υγείας που στελεχώνουν τις δομές των Δήμων 

(π.χ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Δημοτικά Ιατρεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κλπ) 

  



 



www.alzheimer-drasi.gr  

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ 

www.alzheimer-drasi.gr  
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