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Άτομα με άνοια, τα πιο 
μοναχικά στην Αυστραλία

Άτοµα µε άνοια έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθα-
νότητες να έχουν υψηλά επίπεδα µοναξιάς σε 
σχέση µε το ευρύ κοινό, σύµφωνα µε πρόσφατη 
έρευνα, και τα άτοµα µε άνοια και οι φροντιστές 
έχουν σηµαντικά µεγαλύτερη µοναξιά από το 
ευρύ κοινό.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας, που ανακοινώ-
θηκαν στις αρχές του ‘Μήνα Ευαισθητοποίησης 
για την Άνοια’, έχουν προκαλέσει εκκλήσεις 
για µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και κατανόη-
ση της άνοιας από το ευρύ κοινό, ώστε άτοµα 
που ζουν µε την πάθηση να αισθάνονται λιγό-
τερο αποµονωµένα και µοναχικά. Υπολογίζεται 
ότι υπάρχουν 115.000 άτοµα µε άνοια στη Νέα 
Νότια Ουαλία, και αναµένεται να αυξηθούν σε 
128.500 έως το 2020 και 272.000 το 2050.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της «Alzheimer’s 
Australia NSW» (Αλτσχάιµερ στην Αυστραλία-
ΝΝΟ), Εντιµ. John Watkins AM, δήλωσε ότι τα 
αποτελέσµατα της έρευνας, δυστυχώς, δεν προ-
καλούν έκπληξη και υπογράµµισε το άγχος που 
προκαλείται σε άτοµα µε άνοια, τις οικογένειες 
και τους φροντιστές τους.

«Η έρευνα αυτή στηρίζει αυτό που µας λένε κατ’ 
επανάληψη οι πελάτες µας, ότι µόλις διαγνω-
σθούν µε άνοια, φιλίες και κάποιες οικογενεια-
κές σχέσεις ξαφνικά εξαφανίζονται.

»Πιστεύουµε ότι αυτό οφείλεται κατά πολύ στη 
γενική έλλειψη ευαισθητοποίησης και κατανόη-
σης της άνοιας. Οι άνθρωποι απλά δεν ξέρουν 
πώς να συµπεριφέρονται µε τους φίλους τους ή 
τα αγαπηµένα τους πρόσωπα που έχουν άνοια.

»Η αντιµετώπιση των ατόµων µε τον ίδιο σεβα-
σµό, ευγένεια, συµµετοχή και σοβαρότητα που 
τους δείχνατε πάντα είναι αυτό που κάνει τη δια-
φορά σε αυτό το άτοµο. Εξακολουθεί να είναι το 
ίδιο πρόσωπο - ο γονέας, αδελφός, σύντροφος, 
συγγενής, φίλος σας- όπως ήταν πριν από τη δι-
άγνωση. Απλώς µπορεί να χρειάζεται λίγο πε-
ρισσότερο χρόνο, κατανόηση και υποστήριξη», 
είπε ο κ. Watkins.

Περισσότερα από 1.500 άτοµα συµµετείχαν 
στην έρευνα, συµπεριλαµβανοµένων ατόµων µε 
άνοια, φροντιστών και τα άτοµα του ευρύτερου 
κοινού.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι τα άτοµα µε 
άνοια αναφέρουν σηµαντικά λιγότερες σχέσεις 
από τους φροντιστές, οι οποίοι µε τη σειρά τους 
έχουν σηµαντικά λιγότερες σχέσεις από το ευρύ 
κοινό. Αυτό οφείλεται κυρίως στη διακοπή φι-
λίας, που συχνά οδηγεί στην κοινωνική αποµό-
νωση.

Επίσης, τα άτοµα µε άνοια είναι περισσότερο 
από δύο φορές πιο πιθανό να µην συναντούν 
φίλους, σε σύγκριση µε τους φροντιστές και το 

ευρύ κοινό, είναι περισσότερο από τρεις φορές 
πιθανότερο να µην έχουν ένα έµπιστο άνθρωπο 
και είναι σχεδόν τρεις φορές περισσότερες πιθα-
νότερο να µην έχουν ένα φίλο να καλέσουν για 
βοήθεια, σε σχέση µε το ευρύ κοινό.

«Τα αποτελέσµατα αυτά είναι πραγµατικά ανη-
συχητικά και µιλούν για την µοναξιά που είναι 
τόσο εκπληκτικά διαδεδοµένη, σε περιπτώσεις 
άνοιας.

»Η διάγνωση της άνοιας δεν καθορίζει ένα πρό-
σωπο. Εξακολουθεί να είναι το ίδιο πρόσωπο 
που ήταν πάντα, και θα πρέπει να εκτιµάται και 
να αντιµετωπίζεται ως τέτοιο. Εµείς, ως κοινό-
τητα, πρέπει να βελτιώσουµε την κατανόηση της 
άνοιας και να αρχίσουµε να αντιµετωπίζουµε 
άτοµα που έχουν την πάθηση µε τον σεβασµό 
και την αξιοπρέπεια που τους αξίζει» είπε ο κ. 
Watkins.

Η έρευνα διεξάχθηκε από την Alzheimer’s 
Australia και ανακοινώθηκε για να συµπέ-
σει µε το «Μήνα Ευαισθητοποίησης για την 
Άνοια-2016», που ξεκινά σήµερα και θα διαρ-
κέσει όλο το Σεπτέµβριο. Παγκόσµια Ηµέρα Αλ-
τσχάιµερ είναι η Τετάρτη 21 Σεπτέµβριου 2016. 
Ο τίτλος της φετινής εκστρατείας του Μήνα Ευ-
αισθητοποίησης για την Άνοια είναι «∆εν είστε 
µόνοι», και άτοµα µε άνοια και οι φροντιστές 
ενθαρρύνονται να ζητήσουν υποστήριξη είτε κα-
λώντας την Alzheimer’s Australia στην Εθνική 
Γραµµή Βοήθειας Άνοιας στο 1800 100 500 ή 
µε πηγαίνοντας στο fightdementia.org.au.

Επίσης, το κοινό καλείται να µάθει περισσότε-
ρα σχετικά µε την άνοια και να αυξήσει την ευ-
αισθητοποίηση και την κατανόησή του για την 
πάθηση.

«Υπάρχουν περισσότεροι από 353.000 Αυστρα-
λοί µε άνοια και εκτιµάται ότι 1,2 εκατοµµύρια 
άνθρωποι  εµπλέκονται στη φροντίδα ατόµων µε 
άνοια.

»Τα άτοµα µε άνοια, ή άτοµα που φροντίζουν κά-
ποιον µε άνοια, δεν είναι µόνα. Υπάρχουν εκα-
τοντάδες και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που ασχο-
λούνται µε τις ίδιες προκλήσεις, και υπάρχουν 
άνθρωποι για να βοηθήσουν» είπε ο κ. Watkins.

Με µια µατιά: Βασικά ευρήµατα 
από την Έρευνα 2016 - Μοναξιά και Άνοια

 •  Άτοµα µε άνοια έχουν περισσότερο από δι-
πλάσιες πιθανότητες να έχουν υψηλά επίπε-
δα µοναξιάς σε σχέση µε το ευρύ κοινό.

 •  Άτοµα µε άνοια και φροντιστές είναι σηµα-
ντικά πιο µοναχικά από το ευρύ κοινό.

 •  Άτοµα µε άνοια (σε σύγκριση µε φροντιστές 
και το ευρύ κοινό) είναι:

- Περισσότερο από δύο φορές πιθανότερο να 
µην συναντούν φίλους

- Περισσότερο από τρεις φορές πιθανότερο να 
µην έχουν κάποιο έµπιστο πρόσωπο
- Περισσότερο από τρεις φορές πιθανότερο να 
µην έχουν ένα φίλο να καλέσουν για βοήθεια, σε 
σχέση µε το ευρύ κοινό.
 •  Τα άτοµα µε άνοια αναφέρουν σηµαντικά 

λιγότερες σχέσεις από τους φροντιστές, οι 
οποίοι έχουν σηµαντικά λιγότερες σχέσεις 
από το ευρύ κοινό. Η διαφορά αυτή οφείλε-
ται κυρίως σε φιλίες.

 •  Περισσότερα από 1.500 άτοµα ανταποκρίθη-
καν στην έρευνα.

Μερικά βασικά σχόλια από τους συµµετέχοντες 
στην έρευνα
«Εξακολουθεί να υπάρχει µεγάλο στίγµα για την 
πάθηση. Στη διάγνωση καρκίνου όλοι τρέχουν 
να σας βοηθήσουν. Αν είναι άνοια, όλοι εξαφα-
νίζονται!»

«Εκπλάγηκα µε το πόσο γρήγορα εξαφανίστηκαν 
φίλοι και συγγενείς, όταν δυσκόλεψαν τα πράγ-
µατα».

«∆εν φαίνεται να προσκαλούµαστε σε κοινωνι-
κές εκδηλώσεις όπως πρωτύτερα».

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι άτοµα που ξέρεις, 
σου συµπεριφέρονται µε διαφορετικό τρόπο µό-
λις τους πεις για την πάθησή σου [άνοια]. Μερι-
κοί σε αποφεύγουν για να µην αναγκαστούν να 
σου µιλήσουν… ναι, έχω µια πάθηση, αλλά το 
µόνο που ζητώ είναι να µου φέρνονται το ίδιο... 
απλά, δώστε µου λίγο χρόνο για να καταλάβω 
αυτό που λέτε και να είστε υποµονετικοί µαζί 
µου, γιατί εξακολουθώ να είµαι εγώ».

Για ένα αντίγραφο της έρευνας και συµβουλές 
για το πώς να υποστηρίζετε ένα άτοµο που ζει µε 
άνοια να παραµένει κοινωνικά ενεργό, επισκε-
φτείτε το https://www.fightdementia.org.au/
dementia-and-loneliness. Ο «Μήνας Ευαισθητο-
ποίησης για την Άνοια-2016» υποστηρίζεται µε 
οικονοµική βοήθεια από την Αυστραλιανή Κυ-
βέρνηση και την Κυβέρνηση της ΝΝΟ.

Η Alzheimer’s Australia NSW είναι φιλανθρωπική 
οργάνωση για άτοµα µε άνοια και τις οικογένειές και 
τους φροντιστές τους. Ως βασικός παράγοντας, προ-
σφέρει συνηγορία, υπηρεσίες υποστήριξης, εκπαί-
δευση και πληροφόρηση. Υπολογίζεται ότι περίπου 
353.800 άνθρωποι έχουν άνοια  στην Αυστραλία. Ο 
αριθµός αυτός αναµένεται να φτάσει πάνω από µισό 
εκατοµµύριο από το 2030.

Παναυστραλιανή Γραµµή Βοήθειας για την 
Άνοια: 1800 100 500

 @AlzheimersNSW
www.fightdementia.org.au

∆ιατίθεται υπηρεσία διερµηνείας   
(Η Παναυστραλιανή Γραµµή Βοήθειας για την Άνοια είναι 

πρωτοβουλία της Αυστραλιανής Κυβέρνησης)             
Η Άνοια είναι Τοµέας Προτεραιότητας του 
Εθνικού Συστήµατος Υγείας 




