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Επιδημιολογία της άνοιας στην Ελλάδα

2020: 200,000

2030: 253,000

2050: 354,000



Κόστος άνοιας
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Συμπεριφορικά 
& Ψυχολογικά 
Συμπτώματα 
στην άνοια

(BPSD)

Ευερεθιστότητα 
62%

Εφορία 2%

Άγχος 48%

Ψυχοκινητικές 
διαταραχές 46%

Επιθετικότητα 60%

Απάθεια 72%

Κατάθλιψη 38%

Παραληρητικές 
ιδέες 72%

Υπερσεξουαλικότητα 
3%

Διαταραχές ύπνου 
42%

Ψευδαισθήσεις 
15%

Άρση αναστολών 
36%



• Εξέλιξη νόσου

• Ταχεία 

ιδρυματοποίηση

• Έλλειψη θεραπείας



Ήπια άνοια

Μέτρια άνοια

Προχωρημένη 
άνοια

Ενοχλητική 
συμπεριφορά

Επιβάρυνση 
περιθάλποντα

Επιβάρυνση 
συστημάτων 

υγείας

Προβλήματα συμπεριφοράς & στάδια άνοιας

80% ατόμων με 
άνοια εμφανίζουν 

BPSD
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Πότε παρεμβαίνουμε;

Συμπεριφορές που χρήζουν παρέμβασης:

▪ Τοποθετούν το πρόσωπο με άνοια ή τον περιθάλποντα σε κίνδυνο

▪ Μειώνουν την ποιότητα ζωής του ατόμου με άνοια και των άλλων

▪ Επηρεάζουν την ικανότητα να φροντίζει κανείς το άτομο με άνοια

Συμπεριφορές που δεν χρήζουν παρέμβασης:

▪ Άβολες που δεν βλάπτουν κανέναν
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Αντιμετώπιση

▪ Άτυπα ή τυπικά αντιψυχωτικά (στο 60%)

▪ Αγχολυτικά / αντικαταθλιπτικά

▪ Χρήση με προσοχή

▪ Αποτελεσματικότητα μέτρια

▪ Επιβλαβείς ανεπιθύμητες ενέργειες

▪ Έκπτωση νοητικής λειτουργίας

▪ Θνησιμότητα (αγγειακά εγκεφαλικά 

επεισόδια) 



Αντιμετώπιση

Σημαντικό ζήτημα 

▪ Συνδυασμός μέτρων περιορισμού 

ελευθερίας 

(κλειστές πόρτες, περιορισμοί 

αναπόφευκτα) 

▪ Ζητούμενο ο σεβασμός & η 

διατήρηση της αξιοπρέπειας

των ατόμων με άνοια



Αλγόριθμοι Αντιμετώπισης

Chen et al, Psychiatry Research. Elsevier Ireland Ltd; 2021





Φαρμακοθεραπεία

• “Experts Opinion”

• The experts recommended using an atypical antipsychotic for agitation 
associated with delirium, psychosis, aggression, or anger. They would also 
consider divalproex to manage anger with a risk of physical aggression. 
Selective serotonin reuptake inhibitors were recommended for the 
treatment of depression or anxiety in patients with dementia. 
Benzodiazepines or atypical antipsychotics were viewed as short-term 
options for acute anxiety. Trazodone was recommended for insomnia. The 
experts also gave recommendations concerning dosage levels, duration of 
treatment, and choice of medications for patients with different complicating 
conditions. Alexopoulos GS et al. “ The expert consensus guideline series.”. Postgrad Med. 2005



Διακοπή Αγωγής

Bjerre LM et al. Can Fam Physician 2018 



«Ωφελέειν, ή μη βλάπτειν»



Παρεμβάσεις αντιμετώπισης BPSD

Μη φαρμακευτικές 

Εκπαίδευση 
περιθαλπόντων

Εκπαίδευση στην 
επίλυση 

προβλημάτων

Στοχευμένες παρεμβάσεις για 
συγκεκριμένες συμπεριφορές

Παρεμβάσεις στις 
οικογένειες



Το περιβάλλον:

o Φυσικό

o Συναισθηματικό

o Κοινωνικό

o Αλληλεπιδράσεις με άτομα αυτού 

του περιβάλλοντος

Aιτιολογικοί παράγοντες



Aιτιολογικοί παράγοντες

Αντίδραση σε:

oΑνεκπλήρωτη ανάγκη

oΣτρεσσογόνος κατάσταση ή περιστατικό

oΆλλες οξείες και χρόνιες συνθήκες

oΗ καταστροφή της δομής του εγκεφάλου



Κατηγορίες ερεθισμάτων CAUSEd

▪ Communication (επικοινωνία)

▪ Activity (δραστηριότητα)

▪ Unwell/Unmet Need

(αδιαθεσία/ανεκπλήρωτη ανάγκη)

▪ Story (ιστορικό/παρελθόν)

▪ Environment (περιβάλλον)

▪ dementia (άνοια)
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Press-Sandler et al., 2016, Jin B, 
Liu H (2019), Fakhouryet al., 2019,

Wu, Wang, Wang 2017, Moyle et 
al., 2018, Yakimicki et all, 2018, 

Hjetland 2020, Koder 2016, 
Dimitriou et al., 2020, Sakurai et 

al., 2017, Strøm, Ytrehus, Grov 
2016 



Εναλλακτικές μη φαρμακευτικές θεραπείες 

Φυσική άσκηση Χοροθέατρο Χορός 



Εναλλακτικές μη φαρμακευτικές θεραπείες 

Snoezelen multi sensory environments 
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o Διαφορά με άλλες δομές (πχ κέντρα 
ημέρας, γηροκομεία)

1. Ιατρικά ιδρύματα 

2. Προσανατολισμένα στις ανάγκες των 
ατόμων με άνοια & σοβαρών 
διαταραχών συμπεριφοράς 

Στόχοι 
1. Να ελαττωθούν τα προκλητικά 

συμπτώματα 
2. Να επιστρέψουν οι ασθενείς στο σπίτι

τους

“Οικιακή ιατρική δομή που στεγάζεται 

έξω από το πλαίσιο ενός γηροκομείου, 

ενός νοσοκομείου, ιδιωτικής κλινικής, 

γηριατρικής κλινικής, ψυχιατρικού 

νοσοκομείου, όπου οι ασθενείς με άνοια 

& διαταραχές συμπεριφοράς θα 

μπορούν να εισαχθούν προσωρινά όταν 

οι συμπεριφορικές τους διαταραχές δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν στο 

σπίτι”

SCU-B : Μονάδες Ειδικής Φροντίδας Συμπεριφοράς



Μονάδες Ειδικής Φροντίδας Συμπεριφοράς (SCU-B)

o Έμφαση στο σεβασμό της αξιοπρέπειας των ατόμων με άνοια

o Επιστροφή στο σπίτι όταν οι διαταραχές συμπεριφοράς έχουν 
βελτιωθεί 

o Ετερογένειας των δομών που υπάρχουν στην Ευρώπη 

o Μοίρασμα κοινών αρχών 

o Συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής με μη φαρμακευτικές 
θεραπείες  

o Φαρμακευτική φροντίδα σύμφωνα με τις οδηγίες της 
διαχείρισης των συμπεριφορικών συμπτωμάτων 

o Ακολουθούν τα λιγότερο επιβλαβή φάρμακα για βραχύχρονη 
χρήση, λόγω ανεπιθύμητων παρενεργειών

o Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στη πρώτη γραμμή θεραπείας
Poptsi et al., 2021



Μονάδες Ειδικής Φροντίδας Συμπεριφοράς (SCU-B)

o Νευρολόγοι, γηρίατροι, γεροντολόγοι, ψυχίατροι, 
ψυχολόγοι, νοσηλευτικό προσωπικό, γενικοί ιατροί 

o Δωμάτια με συσκευές ασφαλείας, χώροι περιπάτου

o Εξατομικευμένη φροντίδα

o H βραχύχρονη αποτελεσματικότητα έχει αποδειχτεί

o Έλλειψη εργασιών που αποδυκνύουν την μακρόχρονη 
αποτελεσματικότητα των SCU-B (ετερογένεια δομών)

oΜελέτη RECAGE

Delphin-Combe et al., 2013, Koskas et al., 2010, Colombo
et al., 2010 , Bianchetti et al., 2010
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o Παρακολούθηση ατόμων με άνοια με διαταραχές συμπεριφοράς
o Επισκέψεις κάθε 6 μήνες για 3 έτη
o Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων (500 άτομα με άνοια και ο κύριος

περιθάλποντάς τους)
o 5 κέντρα δέχονται άτομα με άνοια σε έναν ειδικό χώρο (Ειδική Μονάδα

Φροντίδας-Συμπεριφοράς) για σύντομο χρονικό διάστημα εάν έχουν μια
συμπεριφορική κρίση που δεν ελέγχεται με τα συνήθη φάρμακα

o 6 κέντρα χωρίς αυτή τη δυνατότητα διενεργούν αξιολογήσεις μόνο σε
εξωτερικούς ασθενείς

o Στόχος είναι να δημιουργηθούν Ειδικές Μονάδες Φροντίδας-Συμπεριφοράς
και σε χώρες που δε διαθέτουν αντίστοιχες δομές

Σχεδιασμός

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 779237



Συμμετέχοντες / Εταίροι στο πρόγραμμα

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 779237

5 κέντρα με SCU-B 

1) “Fondazione Europea di Ricerca Biomedica(FERB)”

Gazzaniga, Italy

2) “Azienda Unita Sanitaria Locale di Modena (AUSLM)”

Modena, Italy

3) “Universite de Gen ´ eve (UNIGE)” Geneve, Switzerland

4) “Zentralinstitut fur Seelische Gesundheit (ZI) Mannheim, 

Germany

5) “Innlandet Hospital trust (SI) Ottestad, Norway

6 κέντρα χωρίς SCU-B 

1)“Charite – Universit ´ atsmedizin Berlin (CHARITE), Berlin, 

Germany

2)“Universita degli Studi di Perugia (UNIPG)” Perugia, Italy

3)“Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova (ASSTM)”

Mantova, Italy

4) “Cliniche Gavazzeni SpA (BG)” Bergamo, Italy

5)“Assistance Publique Hopitaux de Paris (AP-HP)” Paris, 

France

6)“Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (AUTH)”, 

Thessaloniki, Greece



Η εκτίμηση της βραχυπρόθεσμης και 
μακρόχρονης αποτελεσματικότητας των 

SCU-B 

Η εκτίμηση της ποιότητας 
της ζωής σε ασθενείς & 

περιθάλποντες 

Η εκτίμηση του 
οικονομικού οφέλους της 

χρήσης των SCU-B

Η εκτίμηση της κατανάλωσης 
ψυχοτρόπων ουσιών με την 

πάροδο του χρόνου

Η εκτίμηση της αλλαγής της 
συμπεριφοράς/στάσης των 

περιθαλπόντων απέναντι στην άνοια 

Η εκτίμηση της ικανότητας των 
SCU-B να μειώνουν τον 

ιδρυματισμό

Στόχοι μελέτης 
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1
Οι διαταραχές συμπεριφοράς θα μετριαστούν 
για τα άτομα που θα διαμένουν στα SCU-B 
συγκριτικά με τα άτομα που δε θα έχουν αυτή 
τη δυνατότητα

Η ποιότητα ζωής ασθενών και περιθαλπόντων 
που εισάγονται στα SCU-B θα είναι βελτιωμένη 
συγκριτικά με την ποιότητα ζωής των ασθενών 
και περιθαλπόντων που δεν διαμένουν σε SCU-B

Η στάση των περιθαλπόντων απέναντι στην άνοια 
είναι πιθανόν να βελτιωθεί, λόγω της 
ψυχοεκπαίδευσης που λαμβάνουν οι 
περιθάλποντες στα πλαίσια των SCU-B

2

3



Τα SCU-B θα είναι μια οικονομική λύση για 
ασθενείς με διαταραχές συμπεριφοράς &
περιθάλποντες, καθώς τα άτομα που διαμένουν 
στα SCU-B θα έχουν μειωμένα έξοδα συγκριτικά 
με τους ασθενείς που δε διαμένουν 

Τα άτομα με διαταραχές συμπεριφοράς που θα 
διαμένουν σε SCU-B θα έχουν μικρότερη 
κατανάλωση ψυχοτρόπων φαρμάκων 

Τα άτομα με διαταραχές συμπεριφοράς που 
δεν διαθέτουν SCU-B θα είναι επιρρεπείς σε 
πρώιμη εισαγωγή σε ιδρύματα, συγκριτικά 
με τα άτομα που διαμένουν σε SCU-B

4

5

6
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


