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Πρόγραμμα SOCIABLE: Νοηηικές αζκήζεις για ηοσς αζθενείς
ποσ πάζτοσν από Αληζτάιμερ
Τν πξόγξακκα ελίζρπζεο λνεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ SOCIABLE παξνπζίαζε ην ΥΓΔΙΑ ζε ζπλεξγαζία κε
ηε SingularLogic, ζε Σπλέληεπμε Τύπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Τεηάξηε 14 Σεπηεκβξίνπ 2011, κε
αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα γηα ηε λόζν Αιηζράηκεξ (21 Σεπηεκβξίνπ).
Πιένλ νη πγηείο ειηθησκέλνη, νη ειηθησκέλνη πνπ πάζρνπλ από Ήπηα Ννεηηθή Δηαηαξαρή, αιιά θαη νη
αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο Νόζνπ Αιηζράηκεξ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
ελδπλακώζνπλ ηηο λνεηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο θαη παξάιιεια λα εληζρύζνπλ ηελ θνηλσληθόηεηά ηνπο
κέζσ ηεο εθαξκνγήο λέσλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Επηθνηλσλίαο, θαη εηδηθόηεξα ηερλνινγηώλ
πνπ αμηνπνηνύλ ππνινγηζηέο επηθάλεηαο. Οη ρξήζηεο ζπκκεηέρνπλ ζε εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα
λνεηηθήο άζθεζεο, κέζσ παηρληδηώλ ζε πξσηνπνξηαθό ειεθηξνληθό ηξαπέδη- ππνινγηζηή κε νζόλε
αθήο, πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζην ΥΓΕΙΑ.
Τν SOCIABLE, είλαη έλα ICT (Information Communication Technology) πξόγξακκα ηεο Επξσπατθήο
Επηηξνπήο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ πηινηηθά αζζελείο από θνξείο πγείαο θαη πξόλνηαο ηεο Ειιάδαο, ηεο
Ιηαιίαο, ηεο Ννξβεγίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο. Από ηελ Ειιάδα ζπκκεηέρνπλ ην λνζνθνκείν ΥΓΕΙΑ, ε
SingularLogic S.A, ε νπνία θαη αλέπηπμε ην ινγηζκηθό ησλ λνεηηθώλ αζθήζεσλ κε ηε βνήζεηα γηαηξώλ
θαη ςπρνιόγσλ από ην Ιαηξείν Μλήκεο ηνπ ΥΓΕΙΑ θαη ην Κέληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Δήκνπ
Κεθηζηάο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θιηληθή δνθηκή.
Όπσο δήισζε ν Δμπορικός Γιεσθσνηής ηοσ Ομίλοσ ΥΓΔΙΑ, κ. Ανηώνης Βοσκλαρής «Τo
λνζνθνκείν ΥΓΕΙΑ κε γλώκνλα ηελ παξνρή πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζηώλ πγείαο, πξσηνπνξεί γηα άιιε
κηα θνξά, θαζώο πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή ππεξεζία ζηνπο αλντθνύο αζζελείο. Μάιηζηα, κε ηε βνήζεηα
ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ηνπ Τκήκαηνο Καη’ νίθνλ Ννζειείαο ηνπ ΥΓΕΙΑ, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε
ειηθησκέλνπο πνπ δελ κπνξνύλ εύθνια λα κεηαθηλεζνύλ ή θαηνηθνύλ καθξηά, λα εθηεινύλ λνεηηθέο
αζθήζεηο θαη από ην ζπίηη ηνπο, κέζσ επηηξαπέδησλ πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ (TabletPCs). Με ηνλ
ηξόπν απηό, απνδεηθλύνπκε γηα άιιε κία θνξά όηη βξηζθόκαζηε ζηελ αηρκή ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη
ηερλνινγίαο πξνο όθεινο ησλ αζζελώλ πνπ καο εκπηζηεύνληαη ηελ πγεία ηνπο».
Από ηελ πιεπξά ηεο ε Γιεσθύνηρια ηοσ Ιαηρείοσ Μνήμης ηοσ ΥΓΔΙΑ & Πρόεδρος ηης Δηαιρείας
Νόζοσ Αληζτάιμερ και Σσναθών Γιαηαρατών Αθηνών, κα Παραζκεσή Σακκά ηόληζε όηη: «Αλ θαη
δελ έρνπκε αθόκα ξηδηθή ζεξαπεία ηεο λόζνπ Αιηζράηκεξ, ηα θαιά λέα είλαη όηη πιεζαίλνπλ νη
απνδείμεηο όηη ε πλεπκαηηθή άζθεζε βνεζά ζην λα πξνζηαηεύζνπκε ην κπαιό καο από ηελ Άλνηα.
Σήκεξα, νη πάζρνληεο από λόζν Αιηζράηκεξ θαη άιιεο κνξθέο Άλνηαο ζηελ Επξώπε είλαη 7,3

εθαηνκκύξηα θαη ζηελ Ειιάδα 160.000. Παγθνζκίσο νη αλντθνί αζζελείο είλαη 35.000.000 θαη
αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα 100 εθαηνκκύξηα κέρξη ην 2050.
«Οη ηειεπηαίεο έξεπλεο, είπε ραξαθηεξηζηηθά, δείρλνπλ όηη ε ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ζε δνκεκέλα
πξνγξάκκαηα γλσζηηθήο άζθεζεο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα βνεζά ζηελ πξόιεςε θαη ζεξαπεία ηεο
λόζνπ Αιηζράηκεξ θη άιισλ κνξθώλ Άλνηαο. Τν SOCIABLE επηηξέπεη ζηνπο ειηθησκέλνπο, αηνκηθά ή
ζε νκνηνγελείο νκάδεο, καδί κε έλαλ από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπ Ιαηξείνπ Μλήκεο ηνπ ΥΓΕΙΑ
λα δηαζθεδάζνπλ θαη παξάιιεια λα αζθήζνπλ ηε κλήκε, ηελ πξνζνρή, ηελ θξίζε θαη ηηο ππόινηπεο
γλσζηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο».
Ο Γενικός Γιεσθσνηής ηοσ επιτειρημαηικού ηομέα Enterprise ηης SingularLogic, κ. Περικλής
Αργσρόποσλος επεζήκαλε όηη: « Πξσηαξρηθόο καο ζηόρνο ζηε SingularLogic είλαη λα ζρεδηάδνπκε θαη
λα αλαπηύζζνπκε πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά ιύζεηο πνπ λα πξνζδίδνπλ μερσξηζηή αμία ζε απηνύο πνπ ηηο
ρξεζηκνπνηνύλ. Σπκκεηέρνληαο ζην
πξόγξακκα SOCIABLE καο δόζεθε ε επθαηξία λα
δεκηνπξγήζνπκε, καινοηόμες και πρωηοποριακές εθαρμογές ζηο τώρο ηης Υγείας ότι μόνο ζηην
Δλλάδα, αλλά και ζε διεθνές επίπεδο. Αμηνπνηώληαο ηόζν ηελ επηζηεκνληθή θαη ηαηξηθή ηερλνγλσζία
ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΥΓΕΙΑ όζν θαη ηα λέα ζπζηήκαηα δηαδξαζηηθήο
ιεηηνπξγίαο, αλαπηύμακε εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζε αλντθνύο αζζελείο λα εθηεινύλ
λνεηηθέο αζθήζεηο κέζα από έλα πεξηβάιινλ εύρξεζην, επράξηζην θαη εξγνλνκηθό πνπ αληαπνθξίλεηαη
πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηνπο. Η ζπλνιηθή ιύζε πνπ δόζεθε αλαδεηθλύεη όηη ε αμηνπνίεζε ησλ θαηλνηόκσλ
ηερλνινγηώλ, αλνίγεη θαζεκεξηλά λένπο νξίδνληεο ζε ηνκείο όπσο ε πγεία, ε ελεκέξσζε, ε ςπραγσγία
θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο».
Η Κοινωνική Λειηοσργός ηοσ Γήμοσ Κηθιζιάς, κα Δύα Σηάμοσ, ηέινο, πεξηέγξαςε ηελ θιηληθή
δνθηκή ηνπ SOCIABLE ζε 35 αζζελείο θαη αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία ήηαλ ηδηαίηεξα
ελζαξξπληηθά, θαζώο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο επηδόζεηο ησλ ειηθησκέλσλ
ρξεζηώλ ζηηο λνεηηθέο δνθηκαζίεο κεηά ηελ ηξίκελε παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SOCIABLE
Η βειηίσζε εθθξάζηεθε ηδηαίηεξα ζηηο δνθηκαζίεο άκεζεο θαη θαζπζηεξεκέλεο αλάθιεζεο, ζηε
ιεθηηθή επθξάδεηα θαη ζηε γεξηαηξηθή θιίκαθα θαηάζιηςεο.
Τν πξόγξακκα ζα πξνζθέξεηαη δσξεάλ κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ, ελώ από ην λέν έηνο ζα παξέρεηαη
σο ππεξεζία ηνπ Ιαηξείνπ Μλήκεο ηνπ ΥΓΕΙΑ.

