
 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι «μία εκφυλιστική νό-
σος, η οποία αργά και προοδευτικά καταστρέφει εγκε-
φαλικά κύτταρα. Η νόσος προσβάλλει τη  μνήμη και τη 
νοητική λειτουργία (π.χ. σκέψη, ομιλία, κ.λ.π.) αλλά 
μπορεί επίσης να οδηγήσει και σε άλλα προβλήματα 
όπως σε σύγχυση, αλλαγές στη διάθεση και αποπρο-
σανατολισμό σε χρόνο και χώρο». Πηγή:  http://
cyprusvoice.forumup.gr/about1090-cyprusvoice.html 
Η νόσος περιγράφηκε αρχικά από το Γερμανό ψυχία-
τρο και νευροπαθολόγο Αλοΐσιο Αλτσχάιμερ το 1906 
από όπου πήρε και το όνομα της. 
« Γενικά εντοπίζεται στους ανθρώπους πάνω από 65 
ετών, αν και το λιγότερο συχνά, πρόωρο Αλτσχάιμερ 
μπορεί να εμφανιστεί πολύ νωρίτερα, ίσως και πριν τα 
50. Κατ' εκτίμηση 26,6 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν 
παγκοσμίως Αλτσχάιμερ το 2006, και αυτός ο αριθμός 
μπορεί να τετραπλασιαστεί μέχρι το 2050». Πηγή: 
http://el.wikipedia.org/wiki/ 
Η νόσος του Αλτσχάιμερ ΔΕΝ  είναι μεταδοτική, ΔΕΝ 
θεραπεύεται,  είναι εκφυλιστική και θανατηφόρα, προ-
καλείται με την πάροδο 
των χρόνων και το γήρας 
και προκαλεί μια γενική 
αποδιοργάνωση στην υγεία 
του ατόμου. 
Κάθε άνθρωπος μπορεί να 
πάθει Αλτσχάιμερ γιατί, τα 
αίτια της νόσου είναι προς 
το παρόν, άγνωστα και 
άγνωστη η πρόληψη. 
Υπάρχουν όμως παράγο-
ντες κινδύνου που έμμεσα 
βοηθούν στην εμφάνιση της 
νόσου( για βλάβες των νοη-
τικών λειτουργιών του ατό-
μου), όπως: Αρτηριακή υ-
πέρταση, στρες, σακχαρώ-
δης διαβήτης, υπερχολη-
στερολαιµία, υπερλιπιδαιμία,  κάπνισµα και αλκοολι-
σμός. 
Οι ειδικοί λένε ό,τι κινδυνεύουν λιγότερο να εμφανίσουν 
τη νόσο, τα άτομα που φροντίζουν: 
Α. Τη διατροφή τους. Χρησιμοποιούν τη  Μεσογειακή 
διατροφή και  αντιοξειδωτικές βιταμίνες. 
Β. Την άσκηση τους ( Πνευματική - ψυχική - σωματι-
κή), γι αυτό περπατάμε, γυμναζόμαστε συστηματικά,  
παίζουμε παιχνίδια μνήμης(σκάκι, σταυρόλεξο, Su-
doku), πλέξιμο, κ.α. και κάνουμε καλή διαχείριση του 
άγχους μας. 
«Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι πιθανότητες να 
νοσήσει ένα άτομο από την νόσο Alzheimer είναι μικρό-
τερες όταν γίνεται καθημερινή λήψη μη στεροειδών 
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (depon, ponstan κ.λ.π). 
Για τις γυναίκες η θεραπεία υποκατάστασης ορμονών 
στην περίοδο μετά την εμμηνόπαυση, επίσης, δίνουν 
ενθαρρυντικές ενδείξεις για την πρόληψη της νόσου 
αλλά θα πρέπει να περάσει αρκετό χρονικό διάστημα 
μέχρι να μπορούν να προκύψουν τεκμηριωμένα συ-
μπεράσματα. Στην παρούσα φάση ορισμένοι για-
τροί συνιστούν την λήψη των ανωτέρω φαρμάκων 
σε άτομα τα οποία ο γονέας τους είχε τη νόσο Alz-
heimer.» Πηγή: http://www.neaygeia.gr/page.asp?
p=487 
Η Νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή  μορφή άνοιας 
και αντιστοιχεί περίπου στο  60-65% στο σύνολο των 
ανοιών. 
Τα συμπτώματα είναι ανάλογα με τη βλάβη των νοητι-
κών λειτουργιών 
Νοητικές λειτουργίες είναι: 
Α.  Μνήμη. Η μνήμη είναι μια νοητική ικανότητα με την 
οποία αποθηκεύουμε, αναγνωρίζουμε και ανακαλούμε, 
αλλά και αναπλάθουμε πληροφορίες ή εμπειρίες. Δηλα-
δή, με τη μνήμη αποθηκεύουμε και διατηρούμε δεδομέ-
να της μάθησης. Για αυτό η σχέση μάθησης και μνήμης 
είναι πολύ στενή. Τα άτομα με τη νόσο ΔΕΝ θυμούνται 
τα πρόσφατα γεγονότα. 
Β. Μάθηση. Δυσκολεύεται να μάθει κάτι καινούργιο, να 
αποκτήσει γνώσεις, να κατανοήσει κάτι …. 
Γ. Συνείδηση. Συνείδηση είναι οι διαδικασίες μέσω των 
οποίων ο άνθρωπος ολοκληρώνει πληροφορίες από 
διάφορες πηγές, προκειμένου να ρυθμίσει τη συμπερι-

φορά του. Το άτομο με τη νόσο έχει αλλαγή στη συμπε-
ριφορά του. 
Δ. Αυτοσυνείδηση. Είναι η επίγνωση που έχει κάθε 
άτομο για τον εαυτό του ως υποκείμενο, η ικανότητα 
αναγνώρισης του εαυτού του. Η επίγνωση "Είναι μια 
περίπλοκη διαδικασία", υποστηρίζει ο Τζέραλντ 
Έντελμαν, νομπελίστας νευροεπιστήμονας που εργάζε-
ται στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Σαν Ντιέγκο, 
«ικανή να επιλέγει μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου 
σε ποια περίπτωση ή κατάσταση πρέπει να επικεντρώ-
σει την προσοχή του το άτομο ανάμεσα στις δισεκατομ-
μύρια καταστάσεις ή σκηνές που γίνονται αντιληπτές 
από τις αισθήσεις ή δημιουργούνται από τον εγκέφα-
λο». Πηγή: http://www.focusmag.gr/articles/view-article 
Αυτοσυνείδηση. 
Ε. Συνειδητότητα. Συνειδητότητα είναι η ικανότητα της 
αντίληψης  των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος  και η 
κριτική ενσωμάτωσή τους στην συνείδηση  του ατόμου. 
Ζ. Φαντασία. Εξασθενεί η ικανότητα της φαντασίας 
Η. Κρίση. Είναι  η διαύγεια της σκέψης, η ευθυκρισία  
και  

Θ. Ανάμνηση (Αν η ζωή 
είναι ένα λουλούδι, οι 
αναμνήσεις είναι το 
άρωμά του). Πηγή: http://
el.science.wikia.com/ 
Κατανοώντας τα πιο 
πάνω μπορούμε να κα-
ταλάβουμε γιατί  άλλαξε 
συμπεριφορά και προ-
σωπικότητα το άτομο
(φωνάζει, είναι επιθετικό, 
θέλει να το «σκάσει» 
από το σπίτι).  
Σε προχωρημένα στάδια 
διαταράσσονται η ομιλία 
και η κινητικότητα και το 
άτομο στερείται  ψυχικής 
και σωματικής  ευεξίας.   

Την προχωρημένη ηλικία, τα  γηρατειά και την κληρο-
νομικότητα ΔΕΝ μπορούμε να τα αποφύγουμε, μπο-
ρούμε όμως να τρώμε υγιεινά, να μη ξεχνάμε την καθη-
μερινή μας άσκηση, να έχουμε δημιουργικές δραστη-
ριότητες, να παίζουμε, να τραγουδάμε, να χορεύουμε 
και επειδή οι δυσκολίες της καθημερινότητας συνεχώς 
αυξάνουν  να προσπαθούμε να διαχειριζόμαστε σωστά 
το άγχος μας και όταν μας έρθει κάτι ξαφνικό π.χ. θά-
νατος ενός αγαπημένου μας προσώπου, όταν το παιδί 
μας χάσει τη δουλειά  του, ένα διαζύγιο  του παιδιού 
μας, μια σοβαρή  αρρώστια του εγγονού μας,  κ.λ.π. 
εάν δεν είμαστε σε θέση να το διαχειριστούμε πρέπει 
να ζητήσουμε τη βοήθεια των ειδικών ή για να μην πιέ-
ζουμε τον εγκέφαλο μας….αν μπορούμε να αποφύγου-
με κάτι το αποφεύγουμε π.χ. ΔΕΝ πάμε στο νοσοκομεί-
ο ή στην κηδεία κ.α.  
 
 Σερφάροντας στο διαδίκτυο 

Χωριό-πρότυπο στην Ολλανδία για ασθενείς με 
Αλτσχάιμερ. Βλέπε εικόνα 

Το έχουν χαρακτηρίσει το χωριό του μέλλοντος, όμως 
στο Χόγκεβεγκ όλοι ζουν (σ)τη στιγμή. Οι καλοφτιαγμέ-
νοι δρόμοι και οι πλατείες αυτής της πειραματικής ολ-
λανδικής κοινότητας, με τα καφέ, τα εστιατόρια και τα 
κομμωτήριά της, έχουν σχεδιαστεί προσεχτικά ώστε να 
καθησυχάζουν ή να ξεγελούν, λένε κάποιοι  τους 152 
κατοίκους οι οποίοι πάσχουν από σοβαρή άνοια. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύουν ΤΑ ΝΕΑ ελά-
χιστοι γνωρίζουν ή νοιάζονται που η φιλική κυρία στο 
ταμείο του σούπερ μάρκετ, ο μάνατζερ του εστιατορίου 
και οι βοηθοί που μαγειρεύουν είναι όλοι εκπαιδευμένοι 
νοσοκόμοι. «Οι περισσότεροι κάτοικοι δεν γνωρίζουν 
πως δεν είναι ένα πραγματικό χωριό», λέει στους 
«Times» η Ιζαμπέλ βαν Ζούτεμ, υπεύθυνη ενημέρωσης 
στο Χόγκεβεγκ. 
«Δεν είναι φυσικά μυστικό, αν όμως τους το πεις θα το 
έχουν ξεχάσει σε 15 λεπτά ή μία ώρα, ανάλογα με τον 
βαθμό της άνοιας. Γι  αυτό και έχει σημασία να τους 
κάνει το περιβάλλον τους να νιώθουν όσο το δυνατόν 
πιο άνετοι και ασφαλείς». 
Το Χόγκεβεγκ ολοκληρώθηκε το 2009 και κόστισε 19,2 
εκατ. ευρώ, τα 17,8 εκατ. από κρατική χρηματοδότηση. 
Είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο και αυτάρκες οικοδομικό 

τετράγωνο, στα περίχω-
ρα του Άμστερνταμ. Κα-
νένα από τα κτίρια δεν 
έχει περισσότερους από 
δύο ορόφους και υπάρχει 
μόνο μία έξοδος, μέσω 
ενός λόμπι που παραπέ-
μπει σε ξενοδοχείο. 
Η ατμόσφαιρα είναι γαλή-
νια. Υπάρχει μια μεγάλη 
πλατεία με σιντριβάνι, 
ένας κεντρικός δρόμος 
και πολλοί μικρότεροι 
δρόμοι. Οι 23 κατοικίες 
του ανταποκρίνονται σε 
έναν από τους επτά δια-
φορετικούς τρόπους 
ζωής που οι υπεύθυνοι 
έκριναν ότι χαρακτηρίζουν την ολλανδική κοινωνία: 
αστικός, χριστιανικός, ανώτερη τάξη, ανεπιτήδευτος, 
ινδονησιακός, σοφιστικέ και ρουστίκ. 
Κάθε σπίτι έχει έξι ενοίκους με δικά τους υπνοδωμάτια, 
που μοιράζονται μια μεγάλη σαλοτραπεζαρία  εκεί συ-
γκεντρώνονται κάθε βράδυ για το φαγητό που μαγει-
ρεύεται στην κουζίνα του σπιτιού. «Κάποιες φορές με 
βλέπουν σαν φίλη κάποιες σαν ένα κοριτσάκι και άλλες 
σαν υπηρέτρια», λέει η 22χρονη Άννα ντε Χάας, ειδι-
κευμένη νοσοκόμα που εργάζεται σε ένα από τα σπίτια 
της ανώτερης τάξης, χωρίς τη συνήθη στολή. «Είναι 
καλό που πιστεύουν πως πρόκειται για ένα χωριό. 
Νιώθουν ασφαλείς εδώ, σαν στο σπίτι τους». 
Στο Χόγκεβεγκ δεν υπάρχουν κίνδυνοι, ούτε αυτοκίνη-
τα, ούτε λεωφορεία, ούτε πιθανότητα να χαθείς. Οι κά-
τοικοι μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα κι αν νιώ-
σουν σύγχυση ή αποπροσανατολιστούν υπάρχει πάντα 
κοντά ένας συγχωριανός», που είναι στην πραγματικό-
τητα μέλος του προσωπικού ή εθελοντής. «Το Αλτσχάι-
μερ αφορά ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, και 
όλοι αναζητούν λύσεις», λέει η Ιζαμπέλ βαν Ζούτεμ. 
«Για πολύ καιρό, ήμασταν ένας παραδοσιακός οίκος 
ευγηρίας, με ένα μεγάλο παλιό κτίριο. Οταν όμως δυο 
εργαζόμενοι έχασαν τους γονείς τους  και είπαν αμφό-
τεροι «χαίρομαι τόσο που δεν ήταν αναγκασμένοι να 
ζουν εδώ», συνειδητοποιήσαμε πως τα πράγματα 
έπρεπε να αλλάξουν. Αναρωτηθήκαμε: Τι έχει περισσό-
τερη σημασία στη ζωή για τους ανθρώπους; Αν έρθουν 
σε ένα γηροκομείο πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μιας 
φυσιολογικής ζωής ή τουλάχιστον όσο πιο φυσιολογι-
κής γίνεται. Κατεδαφίσαμε λοιπόν το παλιό κτίριο και 
φτιάξαμε μια γειτονιά». 
Το Χόγκεβεγκ έχει προσελκύσει λοιπόν το ενδιαφέρον 
πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Μόλις πρόσφατα 
το επισκέφθηκε αντιπροσωπεία γερμανών βουλευτών, 
ενώ έχοντας πρώτα μελετήσει το ολλανδικό μοντέλο, 
μια ελβετική εταιρεία σχεδιάζει να φτιάξει ένα αντίστοιχο 
χωριό για ασθενείς με άνοια στη Βέρνη. 
Πηγή: http://www.iefimerida.gr/ ,  07.04.2012 
Ανακαλύφθηκε Γενετική μετάλλαξη που προλαμβάνει τη 
νόσο του Αλτσχάιμερ 
 «…..Στην πρώτη μελέτη, οι ερευνητές της Ιατρικής 
Σχολής του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, με επικε-
φαλής τον καθηγητή νευρολογίας Ράνταλ Μπέιτμαν, 
κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα «χρονολόγιο» της 
αφανούς προόδου της νόσου πολύ πριν αυτή εκδηλω-
θεί. 
Αφού μελέτησαν επί χρόνια οικογένειες που έχουν γε-
νετικό κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ, διαπίστωσαν ότι 
ο οργανισμός αυτών των ατόμων εμφάνισε τα πρώτα 
σημάδια της νόσου 25 χρόνια πριν τα πρώτα ορατά 
συμπτώματα. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για την πρώτη 
γενετική μετάλλαξη που έχει βρεθεί να παρέχει ισχυρή 
προστασία κατά της νόσου. Οι ερευνητές, κάνοντας 
περαιτέρω έρευνες, κατέληξαν μάλιστα στο συμπέρα-
σμα ότι η εν λόγω γονιδιακή ποικιλομορφία προστατεύ-
ει γενικότερα από την άνοια και την έκπτωση των νοητι-
κών λειτουργιών που παρατηρείται στην τρίτη ηλικία. 
Η ανακάλυψη ενισχύει την πεποίθηση των επιστημό-
νων ότι μια υπό ανάπτυξη κατηγορία φαρμάκων  οι 
λεγόμενοι «αναστολείς BACE», θα μπορούσαν να δρά-
σουν προστατευτικά, αρκεί να χορηγηθούν έγκαιρα». 
Πηγή: http://www.iefimerida.gr/ , 12.07.2012  
 

Στεργιανή  Παπλιάκα 
Νοσηλεύτρια-Εκπαιδευτικός 

 Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012    21 

ΥΓΕΙΑ 

Στεργιανή Παπλιάκα 

Νοσηλεύτρια -Εκπαιδευτικός 

ΝΟΣΟΣ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ (Alzheimer)           Μέρος 1   

http://cyprusvoice.forumup.gr/about1090-cyprusvoice.html
http://cyprusvoice.forumup.gr/about1090-cyprusvoice.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BF%CE%90%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BB%CF%84%CF%83%CF%87%CE%AC%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/
http://www.neaygeia.gr/page.asp?p=487
http://www.neaygeia.gr/page.asp?p=487
http://www.focusmag.gr/articles/view-article

