
Νέεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Παγθόζκηνπ 
Οξγαληζκνύ Υγείαο (ΠΟΥ) πξνσζνύλ ηνλ πγηεηλό 
ηξόπν δσήο γηα λα κεηώζνπλ ηνλ θίλδπλν άλνηαο   

Οη λέεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΠΟΥ, πνπ αλαθνηλώζεθαλ ζηηο 14 Μαΐνπ 2019, 
ζηεξίδνπλ ηε ζσκαηηθή άζθεζε  θαη ηνλ πγηεηλό ηξόπν δσήο σο ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο 
γηα ηελ πξόιεςε ηεο άλνηαο. «Γπζηπρώο , πνιινί άλζξσπνη κε άλνηα δηαγλώζζεθαλ 
πνιύ αξγά θαη νη ζεξαπεπηηθέο επηινγέο είλαη ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθέο. Αθνύ ε άλνηα 
παξακέλεη κηα θαηάζηαζε ρσξίο ζεξαπεία, ε έγθαηξε δηάγλσζε, ε ζεξαπεία, ε θξνληίδα 
θαη ε ππνζηήξημε είλαη ζεκαληηθέο γηα απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ζηε δεκόζηα πγεία. 
Οη ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηνπ θηλδύλνπ, όπσο ε επηδίσμε ελόο πγηεηλνύ ηξόπνπ δσήο κέζσ 
ηαθηηθήο άζθεζεο θαη δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο, είλαη, επίζεο, πνιύ ζεκαληηθέο» 
ζρνιίαζε ε Bente Mikkelsen, Γηεπζύληξηα ηνπ Τκήκαηνο Με Μεηαδηδόκελσλ Αζζελεηώλ 
θαη Πξναγσγήο ηεο Υγείαο κέζσ ησλ «Μαζεκάησλ Εσήο», ηνπ ΠΟΥ Δπξώπεο. 

Φξεζηκνπνηνύκελε σο όξνο νκπξέια γηα κηα ζεηξά ζπκπησκάησλ πνπ πξνθαινύληαη 
από παζήζεηο ή άιιεο βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ, ε άλνηα νδεγεί ζε ζηαδηαθή κείσζε ηεο 
πλεπκαηηθήο ιεηηνπξγίαο – επεξεάδνληαο ηε κλήκε ηνπ αλζξώπνπ, ηηο γλσζηηθέο 
ηθαλόηεηεο θαη ηελ ηθαλόηεηα ζπκκεηνρήο ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 Όπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε ν Γξ Daniel Chisholm, Γηαρεηξηζηήο Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
Χπρηθή Υγεία ζηνλ ΠΟΥ Δπξώπεο, «νη λέεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο δείρλνπλ όηη 
ρξεηάδεηαη λα δξάζνπκε απέλαληη ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο 
άλνηαο όπσο ην θάπληζκα, ε ζσκαηηθή αδξάλεηα θαη ε αλζπγηεηλή δηαηξνθή, κε ηνλ ίδην 
ηξόπν πνπ δξνύκε γηα αζζέλεηεο, όπσο ν θαξθίλνο, ν δηαβήηεο θαη ηα εγθεθαιηθά 
επεηζόδηα». 

Εκτιμάται ότι 10 εκατομμύπια άνθπωποι πάσσοςν από άνοια στην 
Εςπωπαϊκή Πεπιυέπεια τος ΠΟΥ 

Ο ΠΟΥ εθηηκά όηη γύξσ ζηα 50 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζε όιν ηνλ θόζκν πάζρνπλ από 
άλνηα, κε ηνλ αξηζκό ησλ πξνζβεβιεκέλσλ αλζξώπσλ λα αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα 75 
εθαηνκκύξηα κέζα ζηελ επόκελε δεθαεηία. 

Σηνλ ΠΟΥ Δπξώπεο, πεξίπνπ 10 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη εθηηκάηαη όηη έρνπλ άλνηα θαη 
κόλν ηα 16 από ηα 53 Κξάηε – Μέιε ζηελ Πεξηθέξεηα έρνπλ αλαπηύμεη έλα ζρεηηθό εζληθό 
πιάλν δξάζεο, κε νξηζκέλεο ρώξεο όπσο ε Βνπιγαξία, ε Τζερία θαη ε Σινβελία λα 
αγσλίδνληαη γηα ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδόκελσλ ζηνλ ηνκέα 
ηεο πγείαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αζζελεηώλ. Απηό θαηαδεηθλύεη έλα αλεπαξθέο 
επίπεδν εηνηκόηεηαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε απηήο ηεο πξόθιεζεο γηα ηε 
δεκόζηα πγεία ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Δπξώπεο. 

Επγαλεία και κατεςθςντήπιερ γπαμμέρ για τη στήπιξη των σωπών 

Απαληώληαο ζε απηήλ ηελ πξόθιεζε γηα ηε δεκόζηα πγεία, ε Παγθόζκηα Σπλέιεπζε 
Υγείαο πηνζέηεζε ην Παγθόζκην Σρέδην Γξάζεο ζρεηηθά κε ηελ Αληίδξαζε ηεο Γεκόζηαο 
Υγείαο γηα ηελ Άλνηα 2017- 2025. Τα Κξάηε – Μέιε ηνπ ΠΟΥ πξνηξέπνληαη, επίζεο, λα 
αλαπηύμνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ ηα δηθά ηνπο εζληθά ζρέδηα. 

Γηα λα βνεζήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Παγθόζκηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο από ηα Κξάηε – Μέιε, ν 
ΠΟΥ έρεη αλαπηύμεη έλαλ αξηζκό από ηερληθά εξγαιεία θαη νδεγνύο. Δθηόο από ηηο 
πξόζθαηα δεκνζηεπκέλεο «Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα κείσζε ηνπ θηλδύλνπ ηεο 
γλσζηαθήο παξαθκήο θαη ηεο άλνηαο», ηα εξγαιεία πεξηιακβάλνπλ νδεγό πνιηηηθήο 
«Πξνο ηελ θαηεύζπλζε ελόο ζρεδίνπ γηα ηελ άλνηα», ν νπνίνο παξέρεη κηα βήκα πξνο 



βήκα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη εζληθέο αξρέο θαη νη θνξείο κπνξνύλ λα 
αλαγλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο, ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη έλα ηνπηθό πιαίζην δξάζεο. 

Δπίζεο, ν ΠΟΥ έρεη ηδξύζεη – θαη θηινμελεί– ην Παγθόζκην Παξαηεξεηήξην Άλνηαο γηα 
ηνπο θαζ’ ύιελ αξκόδηνπο θνξείο πνιηηηθήο θαη ηνπο εξεπλεηέο, πξνθεηκέλνπ λα 
δηεπθνιύλεη ηελ παξαθνινύζεζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηηο 
πνιηηηθέο γηα ηελ άλνηα, ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, ηελ επηδεκηνινγία θαη ηελ έξεπλα κεηαμύ 
ησλ ρσξώλ. 

Αντιμετωπίζονταρ την άνοια στο πλαίσιο τηρ γήπανσηρ τος πληθςσμού  

Ο πιεζπζκόο ζηελ Δπξσπατθή Πεξηθέξεηα ηνπ ΠΟΥ γεξάζθεη κε ηαρείο ξπζκνύο θαη ν 
αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ πνπ πάζρνπλ από άλνηα αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά. 

Ζ Βνπιγαξία, γηα παξάδεηγκα, έρεη έλαλ από ηνπο πην παιηνύο θαη απμαλόκελα 
γεξάζθνληεο πιεζπζκνύο ζηελ Πεξηθέξεηα, κε 100.000 αλζξώπνπο λα πάζρνπλ από 
θάπνηα κνξθή άλνηαο. Δλώ ε ρώξα δελ έρεη αθόκα πηνζεηήζεη έλα εζληθό ζρέδην γηα ηελ 
άλνηα, ηώξα θαηαξηίδεηαη κηα λέα εζληθή ζηξαηεγηθή γηα απηήλ. Δλησκεηαμύ, ε Βνπιγαξηθή 
Δηαηξεία άλνηαο παξέρεη εθπαίδεπζε θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα γεληθνύο ηαηξνύο 
παζνιόγνπο, έηζη ώζηε λα είλαη θαιύηεξα θαηαξηηζκέλνη γηα ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία 
ηεο άλνηαο ζηελ αξρή ηεο αζζέλεηαο. 

Σηελ Τζερία αλαπηύζζεηαη έλα αλαζεσξεκέλν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ άλνηα, 
αθνινπζώληαο βαζηθά ζηνηρεία ηνπ νδεγνύ ηνπ ΠΟΥ, «Πξνο έλα ζρέδην άλνηαο». 
Αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη εληόο ηνπ έηνπο. 

Ζ Σινβελία, από ηελ άιιε, μεθίλεζε ηελ εζληθή ηεο ζηξαηεγηθή γηα ηελ άλνηα ην 2016 θαη 
ζήκεξα έρεη πξνρσξήζεη αξθεηά ζηελ εθαξκνγή ησλ βαζηθώλ ζηόρσλ θαη ζπζηαηηθώλ, 
ηα νπνία εκπιέθνληαη ζε θάπνηνπο θπβεξλεηηθνύο θαη ηνπηθνύο θνξείο. 

Δθαξκόδνληαο ηα ζρέδηα γηα ηελ άλνηα απαηηείηαη ζπληνληζκέλε δξάζε ζε όινπο ηνπο 
ηνκείο, ελώ ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπεξηιεθζεί ε εθπαίδεπζε θαη λα ζπλερηζηεί ε θαηάξηηζε 
ησλ γεληθώλ ηαηξώλ παζνιόγσλ θαη άιισλ εξγαδόκελσλ ζηελ πγεία, θαζώο θαη ζπλερήο 
βειηίσζε ζπιινγήο θαη παξαηήξεζεο δεδνκέλσλ. 
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