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Oµάδες του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας για άτοµα µε Άνοια
Άνοια! Ένας ιατρικός όρος που ακού-
µε όλο και πιο συχνά. Μια πάθηση 
της λειτουργίας του ανθρώπινου 
εγκεφάλου που τουλάχιστον µε τα ση-
µερινά ιατρικά δεδοµένα, θεωρείται 
ανίατη. Αυτή η παραδοχή εν τούτοις 
δεν πρέπει να µας απογοητεύει.  ∆εν 
είναι η µόνη παθογένεια του ανθρώ-
πινου οργανισµού που κατά καιρούς 
θεωρήθηκε ανίκητη.
Το ζητούµενο είναι πως την αντιµε-
τωπίζουµε αποτελεσµατικά προκειµέ-
νου να βελτιώσουµε, στο µέτρο του 
δυνατού, την ποιότητα της καθηµε-
ρινότητας των ατόµων που πάσχουν 
από αυτή την νόσο. Το Ελληνικό Κέ-
ντρο Προνοίας συµβάλλει σε αυτή 
την προσπάθεια για την βελτίωση της  
καθηµερινότητας τόσο των ανθρώ-
πων που ταλαιπωρούνται  από την 
ασθένεια αυτή  όσο και των φροντι-
στών τους. 
Πως το κάνει; Με την λειτουργία των 
Οµάδων Κοινωνικής Υποστήριξης 
Ατόµων µε Άνοια.
Ποια είναι η διαδικασία προκειµένου 
να συµµετέχουν στις οµάδες αυτές;

Πρέπει να προηγηθεί µία διαδικασία 

αξιολόγησης του ατόµου από στελέχη 

της “Πρόνοιας” µε επίσκεψη στο ιδι-

ωτικό του χώρο. Ποιό είναι το νούµε-

ρο επικοινωνίας; Το 1800 77 66 42 

∆ευτέρα µε Παρασκευή, 8:30 π.µ. - 

17:00 µ.µ. Όλο το προσωπικό της 

“Πρόνοιας¨είναι δίγλωσσο.

Η “Πρόνοια” συντονίζει τέσσερεις τέ-

τοιες οµάδες στα Νότιο-∆υτικά Προά-

στια του Σύδνεϊ.

Συγκεκριµένα κάθε: ∆ευτέρα στο 

προάστιο του Bossley Park, Τρίτη  στο 

προάστιο του Liverpool και Brighton 

Le Sands, Τετάρτη στο προάστιο του 

Milperra και τέλος κάθε Παρασκευή 

στο Liverpool.
Επίσης το Ελληνικό Κέντρο Προνοί-
ας λειτουργεί αντίστοιχες οµάδες και 
για Φροντιστές.
Συγκεκριµένα κάθε: Τετάρτη στο 
Harris Park, Πέµπτη στο Bosley Park, 
Παρασκευή στο Brighton le Sands για 
Φροντιστές των Ανατολικών Περιο-
χών του Σύδνεϊ.
Το πρόγραµµα των οµάδων αυτών 
προβλέπει:
Μεταφορά από και προς την κατοι-
κία των ατόµων µε Άνοια. Παροχή 
προγεύµατος και µεσηµεριανού. Συµ-
µετοχή των µελών σε προγράµµατα 
µε δραστηριότητες και ασκήσεις που 
πληρούν  τα προαπαιτούµενα της 
Αυστραλιανής κυβέρνησης και προε-
τοιµάζονται από τα στελέχη της “Πρό-
νοιας”.
Για περισσότερες πληροφορίες που 
αφορούν το σύνολο των υπηρεσι-
ών που παρέχει το Ελληνικό Κέντρο 
Προνοίας οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να επισκεφτούν την επίσηµη 
ιστοσελίδα του στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση www.gwccs.org.au

Σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα µε άνοια
Μ ια γυναίκα µε άνοια 

δέχτηκε σεξουαλική 
επίθεση όταν βρέ-
θηκε σε δωµάτιο 

άλλου ενοίκου σε µονάδα 
φροντίδας ηλικιωµένων.
Η νοσηλεύτρια Elizabeth, 
της οποίας το επώνυµο δεν 
µπορεί να κοινοποιηθεί, 
δήλωσε την Τετάρτη στη βα-
σιλική επιτροπή για τη φρο-
ντίδα των ηλικιωµένων ότι 
τα άτοµα µε άνοια µπορεί 
να παρουσιάζουν δύσκολη 
συµπεριφορά αλλά επίσης 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, εάν 
δεν µπορούν να επικοινωνή-
σουν και να εκφραστούν.
Η Elizabeth έδωσε το πα-
ράδειγµα µιας γυναίκας που 
είχε πλήρη άνοια και πε-
ριπλανιόταν σ’ ένα κτίριο. 
«Τριγυρνούσε στο δωµάτιο 
κάποιου ατόµου που δεν είχε 
άνοια, ο οποίος της επιτέθη-
κε σεξουαλικά. [Ενηµερω-
θήκαµε] µόνο επειδή εκεί 
υπήρχε κάποιος που δεν είχε 
άνοια κι ο οποίος κατάφερε 
να µας ειδοποιήσει για το τι 
συνέβαινε».
Η βοηθός νοσοκόµα Susan 
Walton δήλωσε ότι µπορεί 
να γίνει πολύ δύσκολο όταν 
τα άτοµα µε άνοια αναµειγνύ-
ονται µε ενοίκους που δεν 
έχουν την ασθένεια, όπως 
συνέβη στις κεντρικές µονά-
δες φροντίδας ηλικιωµένων 
της ΝΝΟ, όπου εργάζεται.

Η βασιλική επιτροπή στο 
Σίδνεϊ εξέτασε επίσης τη 
χρήση φυσικών και χηµικών 
κατασταλτικών µέτρων στα 
κέντρα φροντίδας ηλικιωµέ-
νων. Η  εµπειρογνώµονας 
∆ρ Juanita Westbury δήλωσε 
ότι η χρήση αντιψυχωσικών 
φαρµάκων ποικίλλει σηµα-
ντικά µεταξύ των κέντρων 
φροντίδας ηλικιωµένων, µε 
τους ενοίκους που λαµβά-
νουν καθηµερινά τέτοια φάρ-
µακα να κυµαίνονται από το 
6% έως το 45%.
Η πλειοψηφία του νοση-
λευτικού προσωπικού, µε 
το οποίο συζήτησε η ∆ρ 
Westbury, υποστήριξε τη 
χρήση των φαρµάκων και 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητα 
για να παρέχουν άνεση και 

ηρεµία στους ενοίκους, µε 
το επιχείρηµα ότι «σίγουρα 
είναι καλύτερο να έχουµε κά-
ποιον ήρεµο από το να τους 
έχουµε αναστατωµένους και 
ταραγµένους».
Οι περισσότεροι από τους 
γιατρούς που ερωτήθηκαν, 
απάντησαν ότι χρησιµοποι-
ούν µόνο µικρές δόσεις φαρ-
µάκων, που δεν έχουν υψη-
λό κίνδυνο παρενεργειών.
Η Elizabeth είπε ότι η κα-
ταστολή µε φάρµακα χρησι-
µοποιείται λόγω έλλειψης 
προσωπικού. «Αντί να προ-
σφέρεις την κατάλληλη φρο-
ντίδα, απλώς καταστέλλεις 
τους ανθρώπους, έτσι ώστε 
να µη σ’ ενοχλούν. ∆εν είναι 
αποδεκτό» είπε.

Έβγαλε µαχαίρι, 
τον πυροβόλησε η αστυνοµία 
Οι αξιωµατικοί του Τµήµατος Μεταφορών βρέθηκαν αντι-
µέτωποι µε έναν άνδρα στον σιδηροδροµικό σταθµό του 
Campbelltown, αφού τον είδαν να τρέχει ύποπτα κοντά στις 
περιστρεφόµενες θύρες. Στη συνέχεια, ο ύποπτος έβγαλε µα-
χαίρι µε αποτέλεσµα να δεχθεί πυρά µε τέιζερ από τους άν-
δρες της αστυνοµίας, χωρίς να τον πετύχουν.
Ο αναπληρωτής Επίτροπος Peter Thurtell δήλωσε ότι στη 
συνέχεια η αστυνοµία κυνήγησε τον άνδρα από τον σταθµό 
µέχρι την οδό Hurley, όπου έβγαλε πάλι το µαχαίρι. «Βρέθηκε 
ενώπιον της αστυνοµίας µε ένα µαχαίρι, που µου περιέγρα-
ψαν ότι ήταν γύρω στα 30 εκατοστά» δήλωσε.
Ο άνθρωπος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει κοινοποιηθεί, 
πιστεύεται ότι πυροβολήθηκε στο στοµάχι από την αστυνοµία. 
Οι πυροβολισµοί έλαβαν χώρα κοντά στον πολυσύχναστο σι-
δηροδροµικό σταθµό, την ώρα που οι µαθητές από ένα κοντι-
νό γυµνάσιο είχαν σχολάσει και επέστρεφαν στα σπίτια τους.
Ο άνδρας µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο του Λίβερπουλ και 
βρίσκεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Οι πυροβολι-
σµοί διερευνώνται από την Οµάδα Ανθρωποκτονιών, η οποία 
εποπτεύεται από την εσωτερική ∆ιοίκηση Επαγγελµατικών 
Προτύπων (PSC). Εξυπακούεται ότι θα υπάρξει κι ανεξάρτητη 
έρευνα από την Επιτροπή Επιβολής του Νόµου (LECC). Η 
αστυνοµία απέκλεισε έναν δρόµο δίπλα στον σταθµό, όπου 
εθεάθη ιατρικός εξοπλισµός σκορπισµένος στη µέση του δρό-
µου. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάµερες CCTV του σι-
δηροδροµικού σταθµού.




