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www.alz.org

www.aan.com

Η ιστοσελίδα alz.org αποτελεί τον ε
πίσημο διαδικτυακό τόπο του αμε

ρικανικού οργανισμού για το Alz heimer. 
ςτόχος της ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση 
του κοινού για τη νόσο του Alzheimer και 
τις διάφορες μορφές άνοιας. 

Η νόσος του Alzheimer αποτελεί μια νευ-
ροεκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου και την 
πιο συχνή μορφή άνοιας, η οποία εγκαθίστα-
ται αργά και δεν έχει προφανή θεραπεία. Η 
νόσος έχει προσβάλει περίπου 5.3 εκατομ-
μύρια ανθρώπων στις Η.Π.α., ενώ κάθε 70 
δευτερόλεπτα σε όλο τον κόσμο, ένας άν-
θρωπος εμφανίζει Alzheimer. Η νόσος, μαζί 
με τις υπόλοιπες μορφές άνοιας τριπλασιά-
ζουν το κόστος της ιατρικής περίθαλψης στις 
Η.Π.α. στην ηλικιακή ομάδα των ανθρώπων 
άνω των 65 ετών. 

Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού παρατίθε-
νται στατιστικά και επιδημιολογικά στοιχεία 
για τη νόσο, πληροφορίες για τα συμπτώμα-
τά της, όπως τα 10 σημεία που προειδοποι-
ούν για αυτή και στοιχεία για τους σύγχρο-
νους τρόπους διάγνωσης και θεραπείας. Η 
ιστοσελίδα διανθίζεται με συνδέσμους που 
παραπέμπουν τον επισκέπτη σε ιστοσελί-
δες άλλων οργανισμών, όπως του Εθνικού 
Οργανισμού Υγείας των Η.Π.α., του Εθνικού 
Ινστιτούτου γήρατος και συναφών Εταιρειών 
για το Alzheimer της Μ. Βρετανίας και του 
καναδά.

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος αποτελεί χρή-
σιμο βοηθό τόσο για τους επαγγελματίες 

υγείας που αναζητούν ειδική και σύγχρο-
νη ενημέρωση πάνω στα δεδομένα της νό-
σου, όσο και για τους ασθενείς με τη νόσο 
του Alzheimer. Ο Οργανισμός προτείνει, για 
τους ασθενείς, πιθανούς τρόπους αντιμετώ-
πισης των αλλαγών και τρόπους προσαρμο-
γής στα νέα δεδομένα, σε προσωπικό και ε-
παγγελματικό επίπεδο. 

Οι πληροφορίες που διατίθενται είναι ιδι-
αίτερα χρήσιμες και για το περιβάλλον των 
ασθενών, καθώς μπορούν να ενημερωθούν 
για τους τρόπους ορθής φροντίδας των α-
σθενών με Alzheimer, η οποία έχει αποδει-
χθεί πως επηρεάζει θετικά την εξέλιξη της 
νόσου. Σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας γί-
νεται αναφορά στην 24ωρη γραμμή υγείας 
που λειτουργεί όλη την εβδομάδα και την 
οποία μπορεί να καλεί το κοινό για την ενη-
μέρωσή του ή και για την παροχή επείγου-
σας ιατρικής βοήθειας. Η πληροφόρηση αγ-
γίζει επίσης θέματα ασφαλιστικά και οικονο-
μικά, ενώ αναλύονται ειδικά ζητήματα φαρ-
μακευτικής θεραπείας και δίνονται πληροφο-
ρίες για βιβλία και περιοδικά που μπορούν 
να ενημερώσουν εκτενέστερα γιατρούς, α-
σθενείς και φροντιστές.

αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιστότοπος παρέ-
χει πρόσβαση και σε προσωπικές ιστορίες αν-
θρώπων αναφορικά με την πάθηση (ασθενών, 
συγγενών και φροντιστών) καθώς και το ότι  
δίνεται η δυνατότητα εγγραφής-μέλους, με το 
δικαίωμα συμμετοχής σε ενεργό ομάδα συζή-
τησης πάνω στη νόσο του Alzheimer.

Η ιστοσελίδα aan.com αποτελεί τον επί-
σημο διαδικτυακό τόπο της αμερικανικής 
ακαδημίας Νευρολογίας. 

Έχει σχεδιαστεί από ιατρούς και απευθύ-
νεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε επαγ-
γελματίες υγείας. 

αποτελεί μία ενεργό ιατρική κοινότητα 
με στόχο:

•  την ενημέρωση του Νευρολόγου για τα 
τελευταία ερευνητικά δεδομένα πάνω 
στην ειδικότητά του

•  την παροχή πληροφοριών για εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες και προσεχή 
Επιστημονικά Συνέδρια

•  την εύκολη και γρήγορη παροχή δεδο-
μένων από ανασκοπήσεις της βιβλιο-
γραφίας πάνω σε νευρολογικά και συ-
ναφή ιατρικά θέματα

•  την ενημέρωση των ασθενών και του 
περιβάλλοντός τους για τις νευρολογι-
κές νόσους και τους τρόπους αυτοεξυ-
πηρέτησης

•  τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των 
ασθενών και των γιατρών τους

Η ιστοσελίδα της ακαδημίας διαθέτει μη-
χανή αναζήτησης, όπου ο επισκέπτης, με 
τη χρήση λέξεων-κλειδιά, μπορεί να συλ-
λέξει πληροφορίες για νευρολογικές πα-
θήσεις του ενδιαφέροντός του, τα συμπτώ-
ματά τους, τους τρόπους διάγνωσης και τις 
θεραπευτικές τεχνικές που ακολουθούνται. 
Επιπρόσθετα, παρέχει τη δυνατότητα εύρε-
σης Επιστημονικών Περιοδικών που εκδίδο-
νται και κυκλοφορούν από την αμερικανική 
ακαδημία Νευρολογίας, με ελεύθερη πρό-
σβαση στο περιεχόμενό τους.

Ο Ιατρός, μέσω του ιστότοπου, έχει τη δυ-
νατότητα ενημέρωσης για τις πρόσφατες κα-
τευθυντήριες οδηγίες (guidelines) που ακο-
λουθούνται στη θεραπευτική των νευρολο-
γικών παθήσεων, καθώς και για δημοσιεύ-
σεις και αναφορές νευρολογικών δεδομέ-
νων στον τύπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει ειδικό σημείο της ιστοσελίδας, ό-
που ο επισκέπτης μπορεί να υποβληθεί σε 
ηλεκτρονικό τεστ γνώσεων και να λάβει ά-
μεση απάντηση για την επίδοσή του.
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