
 

 

ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ατόµων µε άνοια ή Alzheimer 

 

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017 

 

Γιατί φροντίδα, δεν είναι να γίνεσαι κοµµάτια. 
 

 

Η Ηµέρα Φροντιστή είναι ένας θεσµός που έχει καθιερωθεί εδώ και µια 

περίπου δεκαετία από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, ως ένδειξη 

αναγνώρισης του δύσκολου έργου που επιτελούν οι φροντιστές των ατόµων µε 

Αλτσχάιµερ και άλλες µορφές άνοιας.   

 

Στη µάστιγα του 21ου αιώνα, τη νόσο Alzheimer, µαζί µε τον ασθενή συνήθως 

πάσχει όλη η οικογένεια. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 200.000 άτοµα µε 

Alzheimer.  Στο καθένα από αυτά αντιστοιχούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι –

συνεπώς 400.000- που  φροντίζουν σε τακτική βάση για την κάλυψη την 

αναγκών του, για την άνετη, ασφαλή και µε αξιοπρέπεια διαβίωσή του. Είναι 

συνήθως µέλη της οικογένειας και στη συντριπτική τους πλειονότητα γυναίκες, 

εντελώς απροετοίµαστες για το δύσκολο ρόλο που καλούνται να αναλάβουν. 

  

Οι αυξηµένες απαιτήσεις της φροντίδας έχουν ως αποτέλεσµα την οικονοµική, 

ψυχολογική και σωµατική επιβάρυνσή τους, και η αναγνώριση και η 

ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της νόσου.  

 

Η Εταιρία Alzheimer Αθηνών µε σεβασµό, υπευθυνότητα και συνέπεια 

συµπαραστέκεται στους φροντιστές έµπρακτα, ενισχύοντας τις δεξιότητες που 

απαιτεί ο δύσκολος ρόλος τους και προσφέροντας ανακούφιση στη δύσκολη 

καθηµερινότητα.  

 

 

 



 Η Ηµέρα Φροντιστή, είναι αφιερωµένη στην ενηµέρωση και στην 

ψυχοεκπαίδευση των φροντιστών ατόµων µε άνοια και Αλτσχάιµερ. Η 

εκδήλωση θα ξεκινήσει µε διάλεξη για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιµερ από 

την πρόεδρο της Εταιρείας ∆ρ. Παρασκευή Σακκά. Στη συνέχεια οι 

συµµετέχοντες θα χωριστούν σε οµάδες, ώστε να έχουν την ευκαιρία να 

εκφράσουν τους προβληµατισµούς και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο 

καθένας χωριστά και να βρουν απαντήσεις στις απορίες τους. 

Θέλουµε να ακούσουµε τη γνώµη σας για το τι περιµένετε από µια µέρα 

αφιερωµένη στον φροντιστή. 

Στείλτε τις ιδέες σας στο info@alzheimerathens.gr για το τι θα θέλατε να 

συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα ή µοιραστείτε µαζί σας την εµπειρία σας ως 

φροντιστής.  

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής στο 

9011 40 41 51 
Μediatel: χρέωση σταθ. 1,49€/1’, κιν. 1,58€/1’ 

Γραµµή επικοινωνίας:  214-2148020 

 

 Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί µε τη συνεργασία του Aegean College και 

την  υποστήριξη της φαρµακευτικής εταιρείας MYLAN.  

Για περισσότερες πληροφορίες:  
Άννα Στυλιανάκη: : +306972209174 - anna@outtolunch.gr 

Ειρήνη Σωχωρίτη: +30 6944913173 - irini@outtolunch.gr 

 


