


Η άνοια σήμερα

• Η άνοια πλήττει το 5% 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 HELIAD 2019

• Σε κάθε άτομο με άνοια αντιστοιχούν 2 -3 φροντιστές

Μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα για το σύστημα ασφάλισης 
υγείας, την εθνική οικονομία και την ποιότητα ζωής των νοικοκυριών

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

ADI World Alzheimer Report 2020



Η άνοια στην Ελλάδα σήμερα

ΛΙΓΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΟΥΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ

ΣΤΙΓΜΑ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ



Η άνοια στην Ελλάδα σήμερα

Ίδρυση Εθνικού 
Παρατηρητηρίου 
για την Άνοια -
νόσο Alzheimer

Έγκριση
Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την 
Άνοια - νόσο 
Alzheimer από τη 
Βουλή

Υλοποίηση
του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης 
για την Άνοια –
νόσο Alzheimer

Σχέδιο νόμου 
για την προστασία 
των δικαιωμάτων 
των ατόμων με 
άνοια και των 
φροντιστών τους

18 Κέντρα Ημερήσιας 
Φροντίδας σε μεγάλες 
πόλεις της Ελλάδας

30 Ιατρεία Μνήμης στα 
Γενικά Νοσοκομεία

72 Συμβουλευτικοί Σταθμοί 
για την Άνοια- ΕΔΔΥΠΠΥ

2 Μονάδες τελικού σταδίου 
(hospices)

Πλήρης εφαρμογή 
του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την 
Άνοια – Νόσο 
Alzheimer



•Αθήνα

•Θεσσαλονίκη

•Βόλος

•Χανιά

•Ρόδος

•Αλεξανδρούπολη •Καβάλα

•Κοζάνη

•Ιωάννινα

•Καλαμάτα

•Λάρισα

•Πάτρα

•Ηράκλειο

2020
18 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με 
άνοια
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2020
72 Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την άνοια 

στους Δήμους της Ελλάδος
155 εκπαιδευμένοι επαγγελματίες υγείας
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Μη κερδοσκοπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 2002

από άτομα με άνοια, συγγενείς τους και επαγγελματίες υγείας. 

Σήμερα απασχολεί 66 εργαζόμενους, έχει 65 ενεργούς εθελοντές και 5.500 μέλη

• 4 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, Υπηρεσία Φροντίδα στο Σπίτι για άτομα με άνοια
• 72 Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την άνοια  σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ 
• Ενημερωτικές ομιλίες και εκδηλώσεις για το κοινό
• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και πρόληψης της άνοιας 
• Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας - επιστημονικές ημερίδες
• Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
• Επιστημονική έρευνα
• Έκδοση και δωρεάν διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού
• Online Υπηρεσίες για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους

www.alzheimerathens.gr

Εταιρεία Alzheimer Αθηνών  



Η επίδραση της πανδημίας COVID -19 στα άτομα με 
άνοια και τους φροντιστές τους στην Ελλάδα

Έρευνα σε 204 οικογένειες



ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ

Διαθέσιμες Υπηρεσίες:

• Ενημέρωση για  την άνοια, τις στρατηγικές πρόληψης της άνοιας

• Συμβουλευτική σε άτομα με άνοια και μέλη των οικογενειών τους

• Πρακτικές συμβουλές φροντίδας σε φροντιστές ατόμων με άνοια

• Ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα προγράμματα για άτομα με άνοια

• Συμβουλές αντιμετώπισης κρίσεων και διαταραχών συμπεριφοράς ατόμων με άνοια

• Δικτύωση με τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια που λειτουργούν σε 

συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ

• Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας

• Διασύνδεση με τις Υπηρεσίες των Δήμων, των Κέντρων Υγείας, των νοσοκομείων, ιδιωτικών 

και δημόσιων φορέων που ασχολούνται με την τρίτη ηλικία και την άνοια



Σε ποιούς απευθύνεται και τι περιλαμβάνει:

Άτομα με άνοια
Φροντιστές -
Οικογένεια & 
Φίλοι

Επαγγελματίες Υγείας
Ευρύ κοινό

Πληροφορίες Διασύνδεση με 
Υπηρεσίες

Ψυχολογική
Υποστήριξη

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ



Η Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια 
λειτουργεί καθημερινά εργάσιμες ημέρες 9:00-19:00

• Γενικές

Κατευθύνσεις/Διαλογή 

κλήσεων

• Άπαξ υποστήριξη και 

συμβουλευτική

• Διασύνδεση/ παραπομπή

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

2 Ψυχολόγοι, 1 Κοινωνικός 
Λειτουργός 

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ

Email 1102@alzheimerathens.gr

Webchat www.alzheimerathens.gr/helpline





Η Γραμμή για την Άνοια υλοποιείται με την υποστήριξη των:

ΧΟΡΗΓΟΙ


