
Ωραιόκαστρο,  04.09.2020

Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια άρχισε να λειτουργεί στο

Δήμο Ωραιοκάστρου

"Εγκαινιάζουμε στο Ωραιόκαστρο Συμβουλευτικό Σταθμό για την Άνοια

και αποδεικνύουμε στην πράξη ότι στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας

που έχουν ανάγκη, ότι είμαστε συμπαραστάτες στα άτομα της τρίτης

ηλικίας και μεριμνούμε για να έχουν καλή ποιότητα ζωής". Αυτό τόνισε

ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, κατά τη διάρκεια του

Αγιασμού που τελέστηκε στα εγκαίνια του Συμβουλευτικού Σταθμού για

την Άνοια στο Δήμο Ωραιοκάστρου το πρωί της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου

2020.

Ο  Σταθμός  συστήθηκε  με  ενέργειες  της  εντεταλμένης  συμβούλου

Κοινωνικής Πολιτικής, Χριστίνας Ζάπρα, στο πλαίσιο του προγράμματος

"Δημιουργία  δικτύου  Συμβουλευτικών  Σταθμών  για  την  άνοια  στους

Δήμους της Ελλάδας". Το πρόγραμμα αποτελεί ένα καινοτόμο μοντέλο

παροχής  υπηρεσιών  για  την  άνοια,  το  οποίο  υλοποιεί  η  Εταιρεία

Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο

Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), στο οποίο πρόεδρος είναι ο περιφερειάρχης

Αττικής, Γιώργος Πατούλης.

Στα  εγκαίνια  παραβρέθηκε  και  χαιρέτισε  η  πρόεδρος  της  Ελληνικής

Ομοσπονδίας  Νόσου  Alzheimer  και  Συγγενών  Διαταραχών,  Μάγδα

Τσολάκη.  "Πρόκειται  για  την  αρχή  μιας  σπουδαίας  και  μεγάλης

ιστορίας.  Είναι  πολύ  σημαντικό  να  μάθουν  όλοι  πως  και  εδώ,  στο

Ωραιόκαστρο, γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά και πλέον από κανέναν

παππού και καμία γιαγιά δεν θα λείπει η ποιότητα ζωής", τόνισε η κ.

Τσολάκη,  σημειώνοντας  ότι  θα  στηρίξει  με  όλες  τις  δυνάμεις  της  τη

λειτουργία του Σταθμού στο Ωραιόκαστρο.



"Θέλω  να  συγχαρώ  τη  διοίκηση  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου  για  την

πρωτοβουλία της να συστήσει Συμβουλευτικό Σταθμό για την Άνοια. Θα

ανακουφιστούν πολλές οικογένειες και πολλοί ηλικιωμένοι θα έχουν τη

φροντίδα  που  χρειάζονται",  σημείωσε  ο  Χρήστος  Μήττας,

Αντιπεριφερειάρχης  Υγείας της ΠΚΜ, που παραβρέθηκε στα εγκαίνια

μεταφέροντας  και  τους  χαιρετισμούς  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα.

"Μαζί με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και το Ελληνικό Διαδημοτικό

Δίκτυο  Υγιών  Πόλεων  κάνουμε  ένα  πολύ  σημαντικό  βήμα  για  την

εξυπηρέτηση  των  συνδημοτών  μας  που  αντιμετωπίζουν  προβλήματα

μνήμης και άνοια. Με τη δημιουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού για

την Άνοια στο Ωραιόκαστρο οι ηλικιωμένοι συνδημότες μας αποκτούν

πρόσβαση  σε  υπηρεσίες  συνεχούς  φροντίδας.  Θα είμαστε  έμπρακτα

δίπλα τους", σημείωσε η εντεταλμένη σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής

του δήμου Ωραιοκάστρου, Χριστίνα Ζάπρα.

Ο  Πρόεδρος  του  ΕΔΔΥΠΠΥ  και  Περιφερειάρχης  Αττικής,  κ.  Γιώργος

Πατούλης, απηύθυνε  χαιρετισμό  μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος

συγχαίροντας το Δήμο Ωραιοκάστρου και για αυτήν την πρωτοβουλία

του που σκοπό έχει την προαγωγή της υγείας των δημοτών μέσω της

πρόληψης.  Ο  κ.  Γ.  Πατούλης τόνισε:  "Είναι  ευχάριστο  ότι  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  μεριμνά  δραστικά  για  την  φροντίδα  και  τον

προσυμπτωματικό  έλεγχο  των  δημοτών  της  και  συγκεκριμένα  στην

περίπτωση της νόσου της Άνοιας που απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του

πληθυσμού  παγκοσμίως,  ως  σύγχρονη  επιδημία  του  21ου αιώνα.

Μέλημά  μας  είναι  η  δημιουργία  Συμβουλευτικών  Σταθμών  για  την

Άνοια κατά τόπους σε όλη τη χώρα ώστε οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας

να έχουν έγκαιρο διαγνωστικό έλεγχο, με την κατάλληλη επιστημονική

και έγκυρη καθοδήγηση".

Στη  συνέχεια  ακολούθησε  ομιλία  με  θέμα:  «Άνοια,  διάγνωση  και

αντιμετώπιση»  από  την  Μαρίνα  Μακρή,  Σύμβουλο Ψυχικής  Υγείας  -

Ψυχοθεραπεύτρια της Alzheimer Hellas.

Ποιος μπορεί να έρθει σε επαφή με το Συμβουλευτικό Σταθμό;



Άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα μνήμης, μέλη των οικογενειών

τους οποιασδήποτε ηλικίας, άτομα άνω των 65 ετών που επιθυμούν να

εξεταστούν  ή  να  συμμετέχουν  σε  δράσεις  πρόληψης,  επαγγελματίες

υγείας  και  ψυχικής  υγείας,  εργαζόμενοι  σε  τοπικούς  φορείς  και

οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την άνοια.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός θα λειτουργεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή,

κατόπιν  ραντεβού  που  θα  μπορούν  να  κλείσουν  οι  ενδιαφερόμενοι

καλώντας  στο  τηλέφωνο  2313304068.  Υπεύθυνες  είναι  η  Θεονύμφη

Λαμπάκη και η Φανή Τσαλγιάννη.


