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Δελτίο Τύπου
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.: Δωρεάν εξέταση μνήμης
21 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Νόσου Αλτσχάιμερ
Σο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Νόσου Αλτσχάιμερ,
την Σρίτη 21 επτεμβρίου, παρέχει σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών τη δυνατότητα
μίας (1) δωρεάν εξέτασης μνήμης κατά το διάστημα από 20 μέχρι και τις 24
Σεπτεμβρίου, στο εξειδικευμένο Ιατρείο Μνήμης που διαθέτει.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν για ραντεβού στα τηλέφωνα 210 686 7079
και 210 686 7099 (08.30 το πρωί - 14.30 το μεσημέρι) από σήμερα, Δευτέρα 13
Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010.
το πλαίσιο των ενεργειών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Νόσου
Αλτσχάιμερ, το Ιατρείο Μνήμης του ΥΓΕΙΑ διοργανώνει το άββατο 18 επτεμβρίου
στο υνεδριακό Κέντρο του ΜΗΣΕΡΑ, Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Οι νέες
τεχνολογίες στην πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ».
H Δρ. Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Διευθύντρια του Ιατρείου
Μνήμης του ΥΓΕΙΑ & Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών
Διαταραχών Αθήνας υποστηρίζει: «Η έγκαιρη διάγνωση συμβάλει αποφασιστικά στην
αντιμετώπιση της νόσου. Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η Νόσος
Αλτσχάιμερ μπορεί να προληφθεί. Ο έλεγχος των λεγόμενων αγγειακών παραγόντων
κινδύνου (αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, κάπνισμα, παχυσαρκία,
υπερχοληστεριναιμία), η φυσική άσκηση, οι κοινωνικές δραστηριότητες και η νοητική
άσκηση συντελούν στην πρόληψη της άνοιας. το Ιατρείο Μνήμης του ΤΓΕΙΑ
υλοποιούμε πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα νοητικών ασκήσεων με τη χρήση Η/Τ
αφής τόσο για την πρόληψη όσο και τη θεραπεία στα αρχικά στάδια της Νόσου
Αλτσχάιμερ».
Η Νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας καθώς ένα ποσοστό 50%-60% του
συνόλου των ανοϊκών ασθενών πάσχει από τη νόσο. Σήμερα, υπάρχουν 160.000 ασθενείς με
άνοια στην Ελλάδα, 7.300.000 στην Ευρώπη και 35.000.000 παγκοσμίως. Οι αριθμοί αυτοί
αναμένεται να τριπλασιαστούν μέχρι το 2050 λόγω της συνεχούς αύξησης του προσδόκιμου
επιβίωσης, με συνέπεια οι ανοϊκοί ασθενείς παγκοσμίως να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια και οι
φροντιστές τους τα 200 εκατομμύρια.

