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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θ άνοια προςδιορίηεται από τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ ωσ μια κρίςιμθ
προτεραιότθτα τθσ Δθμόςιασ Τγείασ ςε παγκόςμιο επίπεδο και θ νόςοσ Alzheimer –θ πιο
ςυχνι άνοια– είναι θ 6θ αιτία κανάτου ςτισ ΘΠΑ. Προςβάλλει τουλάχιςτον 200.000 Ζλλθνεσ,
10 εκατομμφρια Ευρωπαίουσ, 44 εκ. ανκρϊπουσ παγκοςμίωσ και ςχετίηεται με ςοβαρι
ςωματικι, κοινωνικι και ψυχιατρικι αναπθρία για τουσ ίδιουσ τουσ αςκενείσ, με ςυνοδό
ςθμαντικι επιβάρυνςθ για τα μζλθ τθσ οικογζνειασ που παρζχουν φροντίδα. φμφωνα με
ςχετικζσ μελζτεσ, θ εξζλιξθ τθσ νόςου και θ μετάβαςθ προσ τα βαρφτερα ςτάδια αυξάνει
ςθμαντικά το κόςτοσ τθσ και επιβαρφνει τα ςυςτιματα υγείασ. Επομζνωσ, κρίνεται
αναγκαία θ αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου ςτα αρχικά τθσ ςτάδια και θ κατά το δυνατόν
επιβράδυνςθ τθσ εξζλιξισ τθσ.
Παρόλα αυτά, από ςτοιχεία τθσ Alzheimer Europe, λίγεσ χϊρεσ ζχουν αναπτφξει μζχρι
ςιμερα Εκνικό χζδιο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου. τθ χϊρα μασ, το Τπουργείο Τγείασ
αναγνωρίηοντασ τθν κρίςιμθ αυτι προτεραιότθτα, ςυγκρότθςε το Νοζμβριο του 2013
Ομάδα Εργαςίασ για τθν εκπόνθςθ του Εθνικοφ Σχεδίου Δράςησ για την Άνοια και τη νόςο
Αλτςχάιμερ. Θ ομάδα εργαςίασ ζχει κζςει ωσ ςτόχο τθσ τόςο τθν καταγραφι τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα (υπάρχουςεσ ανάγκεσ, αλλά και διακζςιμεσ
υπθρεςίεσ), όςο και τθν κατάκεςθ ρεαλιςτικϊν προτάςεων για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ
του τομζα τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ άνοιασ και τθσ νόςου Alzheimer.
Παράλλθλα, όπωσ προβλζπεται ςτο Μνθμόνιο υνεργαςίασ μεταξφ του Επιτρόπου
Απαςχόλθςθσ Κοινωνικϊν Τποκζςεων και Ζνταξθσ κ. LASZLO ANDOR και του Τπουργοφ
Τγείασ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΤΚΟΤΡΕΝΣΗΟΤ, το Τπουργείο Τγείασ ζχει κζςει ωσ προτεραιότθτα τθν
ενίςχυςθ του πλαιςίου ποιότθτασ των μονάδων ψυχικισ υγείασ, διαμζςου ενόσ μοντζλου
ποιοτικϊν προτφπων και ενόσ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν. ε αυτό το πλαίςιο, εντάςςεται θ κατάρτιςθ κλινικϊν
κατευκυντιριων οδθγιϊν για ςειρά ψυχικϊν διαταραχϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
άνοιασ. Οι κλινικζσ οδθγίεσ, όπωσ και τα λοιπά πρότυπα ποιότθτασ που κακιςτοφν δυνατι

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδος και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης

τθν επίτευξθ ομοιογζνειασ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ, κακϊσ και τθν
παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, αποτελοφν μζροσ των
ςυμφϊνων που, με βάςθ το Μνθμόνιο υνεργαςίασ, καλείται να ςυνάψει το Τπουργείο
Τγείασ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και τα οποία κα επικυρϊνουν τθν εκχϊρθςθ
και τουσ όρουσ προςφοράσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ εκ μζρουσ τουσ.
Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2014, το Τπουργείο Τγείασ ςυγκρότθςε Ομάδα Εργαςίασ για
τθν ζκδοςη κλινικών οδηγιών για την άνοια, αποτελοφμενθ από εξωτερικοφσ
εμπειρογνϊμονεσ εξειδικευμζνουσ ςτθ Διάγνωςθ και Αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου Alzheimer
και άλλων διαταραχϊν ςχετιηόμενων με τθν άνοια. Ζργο τθσ εν λόγω Ομάδασ Εργαςίασ
αποτελεί θ αξιολόγθςθ, θ επικαιροποίθςθ, θ προςαρμογι ςτα ελλθνικά δεδομζνα και θ
οριςτικοποίθςθ των κλινικϊν οδθγιϊν που ανζπτυξε θ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ ςε
ςυνεργαςία με το Μθχανιςμό Τποςτιριξθσ των Τπθρεςιϊν Ψυχικισ Τγείασ, ϊςτε να τεκοφν
ςε εφαρμογι, τθρουμζνων των προβλεπομζνων διαδικαςιϊν.
ε ςυνζχεια των παραπάνω, ο Μθχανιςμόσ Τποςτιριξθσ των Τπθρεςιϊν Ψυχικισ Τγείασ
οργανϊνει ςτθν Ακινα, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ του Τπουργείου
Τγείασ, το 4ο Εργαςτήριο του Μηχανιςμοφ Υποςτήριξησ Υπηρεςιών Ψυχικήσ Υγείασ και
Δικτφωςησ Συνεργαςίασ ςε Τομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο.
Σο εργαςτιριο κα διενεργθκεί τθν Παραςκευή 6 Ιουνίου 2014 και ϊρεσ 09.00-14.30, ςτο
αμφιθζατρο τησ Εθνικήσ Σχολήσ Δημόςιασ Υγείασ (ΕΔΤ), Λ. Αλεξάνδρασ 196, με κζμα:

«Άνοια: Εθνικό Σχζδιο Δράςησ – Κλινικζσ Οδηγίεσ»

Σο αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το αναηθτιςετε ςτθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ
ΨΤΧΑΡΓΩ: www.psychargos.gov.gr.
Σα αποτελζςματα του εργαςτθρίου κα αναρτθκοφν ςτο αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα
μετά τθ λιξθ του εργαςτθρίου ςτο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματοσ ΨΤΧΑΡΓΩ:
www.psychargos.gov.gr.

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτο www.psychargos.gov.gr και ςτο τηλέφωνο 210 8259765 (κα
Καπόγλου Ευαγγελία ή κα Δροςίτη Αγγελική)

