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                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ολοκληρωμένο Κέντρο Ημέρας για ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια - νόσο 

Alzheimer, στο νομό Ηρακλείου. 

ιμερα παρουςία τθσ Τφυπουργοφ Τγείασ κ. Ηωισ  Ράπτθ εγκαινιάςτθκε το  πρϊτο 

δθμόςιο Κζντρο Θμζρασ για θλικιωμζνουσ αςκενείσ με άνοια - νόςο Alzheimer, ςτο 

νομό Θρακλείου. «Ζνα όνειρο ηωισ, ζγινε πραγματικότθτα» , διλωςε θ διοικιτρια 

τθσ 7θσ ΤΠΕ Κριτθσ  Λζνα Μπορμπουδάκθ. 

 Θ 7θ ΤΠΕ Κριτθσ, αξιολόγθςε τθν αναγκαιότθτα για τθν δθμιουργία του και ςε 

ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια Κριτθσ, μετά από  ςχετικι πρόταςθ τθσ Εταιρείασ 

Νόςου Alzheimer και υναφϊν Διαταραχϊν Νομοφ Θρακλείου «Αλλθλεγγφθ»,  

δρομολόγθςε  όλεσ τι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ  για τθ δθμιουργία  Ολοκληρωμένου 

Κέντρου Ημέρας για ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια - νόσο Alzheimer, ςτο νομό 

Θρακλείου. 

Σο Κζντρο Θμζρασ που κα  βρίςκεται για 18 μινεσ  ςτο Πανεπιςτθμιακό νοςοκομείο 

Θρακλείου και ςτθν ςυνζχεια κα μεταφερκεί ςτον δικό του χϊρο  ςτο κζντρο του 

Θρακλείου, ςτο πρϊθν ΠΙΚΠΑ, αποτελεί μία δομι που καλφπτει τισ ανάγκεσ 

διάγνωςθσ, φροντίδασ, κινθτοποίθςθσ, εκπαίδευςθσ, δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ 

και ςυνζχειασ τθσ κεραπείασ των αςκενϊν με νόςο Alzheimer και ςυναφείσ 

διαταραχζσ. Αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ γενικότερθσ αλλαγισ ςτθν περίκαλψθ και 

φροντίδα των αςκενϊν με άνοια. 
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Οι βαςικοί ςτόχοι του Κζντρου Θμζρασ είναι:  

1. Θ ζγκαιρθ διάγνωςθ και θ εκτίμθςθ των αναγκϊν των αςκενϊν, για να τουσ 

προςφζρουμε εξατομικευμζνθ φροντίδα.  

2. Θ εκπαίδευςθ των αςκενϊν ςε κοινωνικζσ και κακθμερινζσ δεξιότθτεσ διαβίωςθσ 

 3. Οι κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ διεπιςτθμονικοφ χαρακτιρα, ςε ατομικό και 

ομαδικό επίπεδο  

4. Θ διευκόλυνςθ τθσ παραμονισ των αςκενϊν ςτο οικογενειακό τουσ περιβάλλον 

 5. Θ ανάπτυξθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων κεραπευτικϊν παρεμβάςεων  

6. Θ ανάπτυξθ και θ υλοποίθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ για το προςωπικό και 

τουσ νζουσ επαγγελματίεσ ςτθν κοινότθτα  

7. Θ ανάπτυξθ προγραμμάτων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινότθτασ 

για τθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ ςτίγματοσ και των προκαταλιψεων, που 

ζτεηίδονηαι με ηεν άνοια και ηις αλλαγές ζηε ζσμπεριθορά και ηε λειηοσργικόηεηα 

ποσ ασηή επιθέρει  

8. Η δεμιοσργία ενός δικηύοσ σπερεζιών και ε διεσκόλσνζε ηες πρόζβαζες ηων 

ενδιαθερομένων ζε ασηές.  

Θ προςπάκεια για καλφτερεσ υπθρεςίεσ προσ όλουσ ,ςυνεχίηεται. 

 

Θ Διοικιτρια 

7θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ Κριτθσ 

 

Λζνα Μπορμπουδάκθ 

 


