
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Λογοθεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με τη νόσο Αλτσχάιμερ 

 

Λευκωσία, 21 Σεπτεμβρίου, 2021: Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής έχει ως αποτέλεσμα την 
εκδήλωση νόσων που προκαλούν σημαντική επιβάρυνση και αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής 
και επιβαρύνουν τον ασθενή ό και όλη την οικογένεια. Μια τέτοια νόσος είναι η Νόσος Αλτσχάιμερ. 
Ο Σεπτέμβριος έχει καθοριστεί ως «μήνας Αλτσχάιμερ» για τη διαφώτιση του κοινού και 
κινητοποίηση της πολιτείας με στόχο την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και την καλύτερη 
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πάθησης.  

Η νόσος του Αλτσχάιμερ αποτελεί μια προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή, η οποία εκτιμάται 
ότι προσβάλει περίπου 25 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, αγγίζοντας το 50-60% των 
περιστατικών άνοιας. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1906 από τον Γερμανό ψυχίατρο και 
νευροπαθολόγο, Αλόις Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μία από τις κύριες αιτίες που 
προκαλούν άνοια.  

Παρόλο που στην Κύπρο δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες επιδημιολογικές μελέτες για την άνοια, 
στατιστικά μοντέλα εκτιμούν πως 1.17% του γενικού πληθυσμού πάσχουν από άνοια και το ποσοστό 
αναμένεται να ανέλθει στο 2.44% το 2050 (Dementia in Europe Yearbook 2019, 
https://www.alzheimer-europe.org/Publications/Dementia-in-Europe-Yearbooks). Επιπρόσθετα, 
εκτιμήσεις δείχνουν πως 5% των ελληνοκυπρίων άνω των 65 ετών παρουσιάζουν άνοια τύπου 
Αλτσχάιμερ, ποσοστό το οποίο αυξάνεται στο 20% σε άτομα άνω των 80 ετών. 

Η εξέλιξη της νόσου χαρακτηρίζεται από διάφορα στάδια μέσα από τα οποία παρατηρείται 
προοδευτική εξασθένιση της νοητικής λειτουργίας. Παρουσιάζεται έκπτωση στη μνήμη, στην 
ικανότητα μάθησης, στη δεξιότητα αυτοσυγκέντρωσης, καθώς και έκπτωση στις εκτελεστικές 
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λειτουργίες (π.χ. στην επίλυση προβλημάτων και στην κριτική σκέψη). Σημαντική διαφοροποίηση 
παρουσιάζεται επίσης στη διάθεση και την προσωπικότητα του πάσχοντα. Επιπρόσθετα, λόγω της 
εκφυλιστικής πορείας (ατροφία και εγκεφαλική παθολογία που δημιουργείται από τη νόσο), ο 
ασθενής μπορεί να αναπτύξει κινητικά προβλήματα και διαταραχές σίτισης και κατάποσης.  

Ο λογοπαθολόγος αποτελεί μέλος της διεπιστημονικής ομάδας πρόληψης, αξιολόγησης, διάγνωσης 
και παρέμβασης ασθενών με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η λογοθεραπευτική προσέγγιση μπορεί να 
προσφέρεται συνδυαστικά με τη φαρμακευτική αντιμετώπιση, και συστήνεται όπως ξεκινήσει στο 
αρχικό στάδιο της νόσου. Η Νευρογνωστική Μελέτη Ενηλίκων (NEUROAGE) που διεξάγεται από το 
Εργαστήρι των Νευρογνωστικών Ερευνών του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι η πρώτη διαχρονική παγκύπρια έρευνα με στόχο τον προσδιορισμό 
παραγόντων που συμβάλλουν στην υγιή γήρανση και εντοπισμό παραγόντων κινδύνου για την 
άνοια. Στην έρευνα έχουν αξιολογηθεί πάνω από 1000 κύπριοι, ηλικίας 60 χρονών και άνω, οι οποίοι 
αξιολογούνται με μία εκτενή μπαταρία γνωστικών-γλωσσικών λειτουργιών και επαναξιολογούνται 
κάθε 2 χρόνια. Με βάση την άνωθεν έρευνα, περίπου 10% των ατόμων παρουσιάζουν ήπια νοητική 
έκπτωση (ΗΝΕ).  

Η ΗΝΕ είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ υγιούς γήρανσης και άνοιας που χαρακτηρίζεται από  
απώλεια σε μία ή δύο νοητικές λειτουργίες όπως μνήμη ή γλώσσα, αλλά το άτομο παραμένει 
λειτουργικό και δεν έχει ακόμη αναπτύξει άνοια.  Για αυτά τα άτομα, η έγκαιρη διαφορική διάγνωση 
για την αιτία της έκπτωσης, η στενή ιατρική παρακολούθηση και η εφαρμογή παρεμβατικών 
προγραμμάτων για βελτίωση των γνωστικών και γλωσσικών ικανοτήτων, είναι σημαντικοί άξονες για 
αποτελεσματική παρέμβαση.  

Οι θεραπείες για γλωσσική και γνωστική αποκατάσταση που παρέχονται από τους λογοπαθολόγους 
μπορεί να είναι ατομικές (σχεδιασμένες εξατομικευμένα στις δυσκολίες και ανάγκες του πάσχοντα) 
ή ομαδικές. Στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας και διατήρηση της ποιότητας ζωής, τόσο 
του ιδίου όσο και της οικογένειας. Μέσα από εκμάθηση/συμβουλευτική διαφορετικών τεχνικών και 
στρατηγικών επιτυγχάνεται η κινητοποίηση του ασθενή και η ενίσχυση της αυτονομίας και της 
λειτουργικότητας του ασθενή μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητάς του.  

Στην Κύπρο, τα τελευταία 10 χρόνια, άρχισαν τη λειτουργία τους εξειδικευμένα κέντρα ημερήσιας 
φροντίδας για τα άτομα που πάσχουν από Αλτσχάϊμερ. Πέραν από τον λογοπαθολόγο, στη βασική 
πολυθεματική ομάδα ειδικών συμμετέχει κοινωνικός λειτουργός, εργοθεραπευτής, 
φυσιοθεραπευτής, ψυχολόγος και άλλοι επαγγελματίες υγείας με ειδίκευση στη γήρανση και την 
άνοια. Οι θεραπείες αποσκοπούν να διατηρήσουν τις δεξιότητες του ασθενή σε ψηλά επίπεδα για 
όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο, εξασφαλίζοντας έτσι για μεγαλύτερο διάστημα την ποιότητα 
ζωής του ασθενή, αλλά και της οικογένειας του. 

Με εκτίμηση, 
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥΕΛ 
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------------------------------------- 

Ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων ιδρύθηκε το 1990 και σήμερα αριθμεί 624 ενεργά 
μέλη. Είναι δια νόμου ο επίσημος φορέας ο οποίος εκπροσωπεί τους λογοπαθολόγους 
/λογοθεραπευτές της Κύπρου. Το επάγγελμα του λογοπαθολόγου συγκαταλέγεται στα 
επαγγέλματα υγείας και βρίσκεται κάτω από την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Για 
περεταίρω πληροφορίες το κοινό μπορεί να αποταθεί στον: 
 
 
Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων 
Τηλ: 22660611 ή 99377080 
E-mail: info@speechtherapy.org.cy 
Website: www.speechtherapy.org.cy 
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