H νόσος Αλτσχάιμερ

Για να τη θεραπεύσουμε, δεν υπάρχει φάρμακο.
Μόνο πολλή αγάπη...

Κοινωνική Οργάνωση

Τι είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ;
Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι μια εκφυλιστική νόσος, η οποία
αργά και προοδευτικά  καταστρέφει εγκεφαλικά κύτταρα. Η νόσος
προσβάλλει τη μνήμη και τη νοητική λειτουργία (π.χ. σκέψη, ομιλία κ.λπ.),
αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει και σε άλλα προβλήματα, όπως σε σύγχυση, αλλαγές στη διάθεση και αποπροσανατολισμό σε χρόνο και χώρο.

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα αυτά είναι καταρχήν απώλεια της μνήμης και ακολούθως διαταραχή των
υπολοίπων νοητικών λειτουργιών: του λόγου, της προσοχής, της συγκέντρωσης, της κρίσης.
Αποτέλεσμα αυτής της παθολογικής διεργασίας είναι η σταδιακή και αργή επιδείνωση της
ικανότητας του ατόμου να λειτουργεί ικανοποιητικά στην καθημερινή ζωή και τελικά η
πλήρης αποδιοργάνωση της προσωπικότητάς του. Πιο συγκεκριμένα:
Ήπια νόσος
•
•
•
•
•

Το άτομο με ήπια νόσο μπορεί:
να εμφανίζει απώλεια πρόσφατης μνήμης
να δυσκολεύεται να κατονομάσει πρόσωπα και αντικείμενα
να εμφανίζει δυσκολία στη λήψη αποφάσεων
να μην αναπτύσσει πρωτοβουλίες και να μην έχει ενδιαφέρον για τις μέχρι τότε ασχολίες του
να εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης και εκνευρισμό
Μέσης βαρύτητας νόσος

Καθώς η νόσος εξελίσσεται, τα προβλήματα γίνονται πιο εμφανή και πιεστικά. Ο ασθενής
με μέτρια νόσο Αλτσχάιμερ δεν είναι πλέον αυτόνομος γιατί:
• ξεχνάει συστηματικά πλέον, ιδίως τα πρόσφατα γεγονότα και
τα ονόματα των προσώπων
• δυσκολεύεται να εκφραστεί, ψάχνει τις λέξεις, χρησιμοποιεί
λάθος λέξεις
• χάνεται μέσα στο σπίτι ή στη γειτονιά του
• δεν είναι σε θέση να μαγειρέψει, να καθαρίσει ή να κάνει ψώνια

•
•
•

χρειάζεται βοήθεια με την προσωπική του υγιεινή, π.χ. τουαλέτα, πλύσιμο και ντύσιμο
εμφανίζει «ακατάλληλες» ή απρόβλεπτες συμπεριφορές
ακούει, βλέπει ή «ζει» καταστάσεις που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα (παραλήρημα,
ψευδαισθήσεις)
Προχωρημένη νόσος

Στο στάδιο αυτό ο ασθενής είναι απολύτως εξαρτημένος και αδρανής. Οι διαταραχές της
μνήμης είναι πολύ σοβαρές, ενώ οι σωματικές συνέπειες της νόσου είναι πλέον εμφανείς.

•
•
•
•
•
•

Ο ασθενής με σοβαρή νόσο:
δεν αναγνωρίζει τους συγγενείς, τους φίλους ή οικεία αντικείμενα
δυσκολεύεται να κατανοήσει ή να ερμηνεύσει τα γεγονότα
αδυνατεί να αυτοεξυπηρετηθεί και δεν είναι σε θέση να βρει
το δρόμο του μέσα στο σπίτι
δυσκολεύεται να περπατήσει
έχει ακράτεια ούρων και κοπράνων
μπορεί να είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι
ή στο κρεβάτι

Είναι δυνατή η ακριβής διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ;
Ένας έμπειρος κλινικός γιατρός μπορεί να διαγνώσει τη νόσο Αλτσχάιμερ με βεβαιότητα
έως και 90%, συνδυάζοντας τα διαγνωστικά μέσα που έχει στη διάθεσή του.
Την κλινική, νευρολογική και ψυχιατρική  εκτίμηση συμπληρώνουν: ο  παρακλινικός
έλεγχος (μικροβιολογικές εξετάσεις, απεικόνιση του εγκεφάλου, προσδιορισμός δεικτών στο
εγκεφαλονωτιαίο υγρό, γενετικός έλεγχος) και οι εξειδι
κευμένες νευροψυχολογικές δοκιμασίες (τεστ μνήμης
και των άλλων νοητικών λειτουργιών).
Οι νευροψυχολογικές δοκιμασίες επιτρέπουν, εκτός
της διάγνωσης, και την παρακολούθηση της εξέλιξης της
νόσου όπως και την  αξιολόγηση των φαρμακευτικών ή
άλλου είδους παρεμβάσεων.

Είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση;
Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση βοηθά τον ασθενή και το φροντιστή
να είναι  καλύτερα προετοιμασμένοι ώστε να περάσουν ομαλά τα
διάφορα στάδια της νόσου.
Η σωστή διάγνωση είναι επίσης προϋπόθεση μιας αποτελεσματικής
θεραπείας.
Πρώτα τα μέλη της οικογένειας αξιολογούν τα προβλήματα που
παρουσιάζει ο δικός τους άνθρωπος.
Αν διαπιστώνουν συμπτώματα σαν κι αυτά που έχουν προαναφερθεί
θα πρέπει να απευθυνθούν σε γιατρό, ο οποίος θα κάνει την επίσημη
διάγνωση.

Υπάρχει θεραπεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ;
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ριζική θεραπεία για τη νόσο
Αλτσχάιμερ. Σήμερα όμως έχουμε στη διάθεσή μας φάρμακα
που αναστέλλουν και καθυστερούν σημαντικά την εξέλιξη
της νόσου, ιδίως αν χορηγηθούν στα αρχικά στάδια.
Οι ασθενείς σε  θεραπεία επιδεινώνονται πολύ βραδύτερα
από ότι αυτοί που δεν λαμβάνουν θεραπεία, η ποιότητα ζωής
τους είναι σαφώς καλύτερη, ενώ ευκολότερη γίνεται η φροντίδα
τους και μικρότερο το βάρος για τις οικογένειές τους. Είναι
σημαντικό να τονιστεί ότι όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει η θεραπεία, τόσο μεγαλύτερο θα είναι
και το θεραπευτικό όφελος για τους ασθενείς. Η σημαντικότερη κατηγορία φαρμάκων για τη
θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ είναι οι αναστολείς της ακετυλοχολινεστεράσης: δονεπεζίλη, ριβαστιγμίνη και γκαλανταμίνη.
Τελευταία έχει προστεθεί και η μεμαντίνη για τα  προχωρημένα
στάδια της νόσου.
Επιπλέον, υπάρχουν φάρμακα και στρατηγικές που μπορούν
να ανακουφίσουν την κατάθλιψη, την επιθετικότητα, τον αρνητισμό και τις λοιπές προβληματικές συμπεριφορές των ανοϊκών
ασθενών. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το
γιατρό σας ή άλλους επαγγελματίες υγείας.

Υπάρχουν μη φαρμακευτικές θεραπείες για τη νόσο Αλτσχάιμερ;
Τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως χρησιμοποιούνται μη φαρμακευτικές θεραπείες, οι οποίες
απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους ασθενείς που βρίσκονται στο αρχικό ή μέσο στάδιο της
νόσου και εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή.
Κοινός στόχος των μη φαρμακευτικών θεραπειών είναι η κινητοποίηση του ασθενούς, η
ενίσχυση της αυτονομίας και της καθημερινής λειτουργικότητάς του και η βελτίωση της
ποιότητας ζωής τόσο του ιδίου, όσο και της οικογένειάς του. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες του κάθε ασθενούς, προτείνεται η συμμετοχή του σε προγράμματα:
•

νοητικής ενδυνάμωσης • λογοθεραπείας • εργοθεραπείας
• θεραπείας τέχνης • σωματικής άσκησης

		
		

Είναι η νόσος Αλτσχάιμερ θανατηφόρος;
Η φυσική πορεία της νόσου Αλτσχάιμερ οδηγεί
τελικά τους ασθενείς στο θάνατο. Η εκφύλιση του
εγκεφάλου αρχικά περιορίζεται σε δομές που σχετίζονται με τη μνήμη και τις νοητικές λειτουργίες
γενικότερα.
Στη συνέχεια όμως επεκτείνεται  σταθερά σε
ευρύτερες περιοχές του εγκεφάλου επηρεάζο
ντας σταδιακά όλες τις λειτουργίες και τα συστή
ματα του σώματος.
Η πιο συχνή αιτία θανάτου των ανοϊκών ασθενών
είναι οι λοιμώξεις μια που, καθώς η νόσος εξελίσσεται, το ανοσολογικό σύστημα όπως και ο
οργανισμός συνολικά είναι αποδυναμωμένα.

Υπάρχει πρόληψη για τη νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια γενικότερα;
Πρόσφατες σχετικές μελέτες δείχνουν
ότι η υγιεινή διατροφή και ο έλεγχος της
αρτηριακής πίεσης, του σωματικού βάρους,
των επιπέδων σακχάρου και χοληστερόλης
στο αίμα οφελούν τόσο τον εγκέφαλο όσο και
το καρδιαγγειακό σύστημα.
Επιπλέον, η  συστηματική σωματική
αλλά και πνευματική άσκηση, φαίνεται ότι
προστατεύουν από την άνοια.
Άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου
που ασκούν  συστηματικά το μυαλό τους,
παρουσιάζουν νόσο Αλτσχάιμερ σε μεγα
λύτερη  ηλικία και σε ηπιότερη μορφή σε
σχέση με άτομα
που κρατούν το μυαλό τους σε αδράνεια.
Δραστηριότητες όπως το διάβασμα, τα πνευματικά παιχνίδια
(χαρτιά, σκάκι) ή  ακόμη και πιο απλές δραστηριότητες όπως η
λύση σταυρολέξων μπορούν να κρατήσουν ζωντανές τις νοητικές
λειτουργίες των ηλικιωμένων και να βοηθήσουν στη διατήρηση
της μνήμης τους.

Είναι η νόσος Αλτσχάιμερ κληρονομική;
Η νόσος Αλτσχάιμερ κληρονομείται σε ένα ποσοστό
 ικρότερο από 5%, σύμφωνα τουλάχιστον με τα επιστημομ
νικά δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα στη διάθεσή μας.
Έχουν αναγνωριστεί 3 γονίδια υπεύθυνα για
προγεροντικές μορφές της νόσου.
Στις περιπτώσεις αυτές, η ηλικία έναρξης της νόσου
είναι ανάμεσα στα 40 και στα 60 χρόνια.

Αγαπημένη μου γιαγιά
Γιαγιά, εγώ είμαι,
ο εγγονός σου.
Με αναγνωωρίζεις;
Με ξεχνάς συχνά,
αλλά εγώ θα σε θυμάμαι πάντα.
Στο μυαλό σου,
δεν είσαι πια η ίδια,
είσαι διαφορετική.
Δεν σκέφτεσαι όπως συνήθιζες.
Δεν σκέφτεσαι για τα πράγματα
με τον ίδίο τρόλο.
Πολύ συχνά,
με ρωτάς την ίδια ερώτηση.
Παρά την απάντησή μου,
με ρωτάς ξανά.
Αλλά δεν είναι σημαντικό,
θα συνεχίσω να απαντώ.
Κάνεις πολλά ανόητα πράγματα,
χωρίς καν να το καταλαβαίνεις.
Αλλά σε παρακολουθώ,
και σε βοηθώ όσο περισσότερο μπορώ.

Γιαγιά,
Δεν φταις εσύ,
άρα μην ανησυχείς γι’ αυτό.
Είναι επειδή είσαι άρρωστη.
Γι’ αυτό είσαι έτσι.
Έχεις τη νόσο του Αλτσχάιμερ.
Σε κάνει να ξεχνάς.
Εσύ είσαι η άρρωστη,
αλλά εμείς γύρω σου
υποφέρουμε εξίσου.
Για να τη θεραπεύσουμε,
δεν υπάρχει φάρμακο.
Μόνο πολλή αγάπη...

H νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί μια πολύ σοβαρή νόσο με κρίσιμες
κοινωνικές  προεκτάσεις. Κι όμως, η σοβαρότητα της νόσου παραμένει
υποβαθμισμένη, κυρίως από την  έλλειψη

ειδικής

ενημέρωσης

της

κοινωνίας και από την απουσία συντονισμένου σχεδίου δράσης. Το
πλαίσιο φροντίδας της  πολιτείας για τους ασθενείς και τους συγγενείς
τους είναι ελλειμματικό και τα προβλήματα στους ασθενείς και το  περιβάλλον τους
παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στο περιθώριο του δημοσίου διαλόγου.
Η Κοινωνική Οργάνωση «Αγάπη» είναι παρούσα στην κοινή προσπάθεια για την
αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ, με τη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών για το μεγάλο αυτό θέμα. Την ίδια προσπάθεια οφείλει
και η πολιτεία. Ενισχύοντας τις ειδικές δομές φροντίδας για τους ασθενείς. Θεσπίζοντας
οικονομικές και κοινωνικές παροχές για τις οικογένειές τους. Συμμετέχοντας στην
καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών.
Όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το Αλτσχάιμερ.
Έλενα Ράπτη
Ιδρυτικό Μέλος Κοινωνικής Οργάνωσης

επιπρόσθετες πληροφορίες
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer
& Συγγενών Διαταραχών
Μονάδα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer «Αγία Ελένη»
Πέτρου Συνδίκα 13, Τ.Κ. 546 43, Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 810411, Fax: +30 2310 925802
Γραμμή Βοήθειας : +30 2310 909000 Ιστοσελίδα: www.alzheimer-hellas.gr e-mail: info@alzheimer-hellas.gr
Μονάδα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer «Άγιος Ιωάννης»
Κων/νου Καραμανλή 164, Τ.Κ. 542 48, Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 351451-5, Fax: +30 2310 351456
Γραμμή Βοήθειας : +30 2310 909000 Ιστοσελίδα: www.alzheimer-hellas.gr e-mail: info@alzheimer-hellas.gr

Το έντυπο εκδόθηκε από την Κοινωνική Οργάνωση
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