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Η επιστημονική ομάδα του Τμήματος Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων 

Εγκεφάλου και Ιατρείο Μνήμης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και η εταιρεία 

Singular Logic, σας προσκαλούν σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα την 

“Παρουσίαση και επίδειξη του συστήματος νοητικής άσκησης SOCIABLE 

για την πρόληψη της νοητικής έκπτωσης στην τρίτη ηλικία”, 

την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στο Συνεδριακό Κέντρο 

“Ν. ΛΟΥΡΟΣ” στο ΜΗΤΕΡΑ.

Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως στα ΚΑΠΗ και τις κοινωνικές υπηρεσίες 

των Δήμων, σε γηροκομεία και οίκους ευγηρίας, σε ασφαλιστικούς  

φορείς, σε εταιρείες και σωματεία ασθενών με άνοια, σε ενορίες, σε 

επαγγελματίες υγείας και γενικότερα σε κάθε μορφής δομή και κέντρο 

υποστήριξης ηλικιωμένων καθώς και σε ιδιώτες. Στόχος της ημερίδας 

είναι να αναδείξει τη δυνατότητα αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας 

στην πρόληψη και θεραπεία των διαταραχών μνήμης των ατόμων της 

τρίτης ηλικίας.

Στα πλαίσια της ημερίδας θα συζητηθεί το μέγεθος του προβλήματος 

της νοητικής έκπτωσης στην τρίτη ηλικία και οι τρόποι πρόληψής της. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα  SOCIABLE που αποτελεί 

μη φαρμακευτική παρέμβαση / λύση για νοητική υγεία και ψυχική ευεξία 

παρέχοντας αποτελεσματική προστασία ενάντια στη νοητική έκπτωση της 

τρίτης ηλικίας και βελτιώνοντας ενεργά την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. 

Θα ακολουθήσει παρουσίαση των κλινικών αποτελεσμάτων του 

προγράμματος SOCIABLE και παραδείγματα χρήσης και θα δοθεί 

δυνατότητα πρακτικής δοκιμής της πλατφόρμας SOCIABLE από τους 

συμμετέχοντες και θα συζητηθούν οι δυνατότητες απόκτησής του από 

τους ενδιαφερόμενους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:00 Προσέλευση

18:20 Νοητική έκπτωση και άνοια στην τρίτη ηλικία με αριθμούς – Πρόληψη 
             και αντιμετώπιση

              Παρασκευή Σακκά
                Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Διευθύντρια Τμήματος 
                Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου & Ιατρείου Μνήμης ΥΓΕΙΑ

18:35 Παρουσίαση του SOCIABLE, ενός σύγχρονου συστήματος νοητικής 
              άσκησης σε υπολογιστή αφής για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
              της νοητικής έκπτωσης

 Στέλιος Παντελόπουλος
                Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Υπεύθυνος Έργου SOCIABLE), 
                Singular Logic

18:50 Κλινικές δοκιμές και αποτελέσματα SOCIABLE – Βελτίωση μνήμης 
             και άλλων νοητικών λειτουργιών

 Όλγα Λυμπεροπούλου
               Γνωστική Νευροψυχολόγος, Τμήμα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου 
               & Ιατρείο Μνήμης ΥΓΕΙΑ 

19:05 Εφαρμογή του Προγράμματος SOCIABLE στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

 Χριστίνα Κωτσιοπούλου
               Κλινική Εργοφυσιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Κατ’ Οίκον Νοσηλείας ΥΓΕΙΑ

19:15 Επίδειξη – Πρακτική δοκιμή της πλατφόρμας SOCIABLE

19:45 Ερωτήσεις – Συζήτηση - Συμπεράσματα


