
Πείτε τη γνώμη σας για το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την Άνοια
Βοηθήστε να δημιουργηθεί ένα όραμα για την άνοια τα επόμενα 10 χρόνια

Όραμα 
Οι Αυστραλοί κατανοούν την άνοια - οι άνθρωποι που ζουν με άνοια και οι φροντιστές τους έχουν την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα ζωής και κανείς δεν βαδίζει μόνος του το ταξίδι της άνοιας.

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 και καλούμε όλους να συμμετάσχουν στην έρευνα. 

Για να πείτε τη γνώμη σας:
 · Επισκεφτείτε τη διεύθυνση  

www.agedcareengagement.health.gov.au/dementia-
action-plan και συμπληρώστε μια σύντομη έρευνα

 · Καλέστε το 1800 565 789 για να δώσετε σχόλια 

 · Η Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας 
είναι διαθέσιμη καλώντας το (TIS) 131 450.

 · Η διαβούλευση είναι ανοιχτή έως τις 
31 Ιανουαρίου 2023.

1: Αντιμετώπιση του στίγματος 
και των διακρίσεων

1.1 

1.2

Διεύρυνση της ευαισθητοποίησης για την άνοια και μείωση του 
στίγματος
Δημιουργία κοινοτήτων και περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς για 
άτομα που ζουν με άνοια, τους φροντιστές και τις οικογένειές τους

2: Ελαχιστοποίηση του κινδύνου, 
καθυστέρηση της εκδήλωσης και 
της εξέλιξης

2.1 
2.2

Οι παράγοντες κινδύνου για άνοια είναι καλά κατανοητοί
Οι άνθρωποι γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν για να 
καθυστερήσουν την εκδήλωση και να επιβραδύνουν την εξέλιξη

3: Βελτίωση της διάγνωσης της 
άνοιας και της μετα-διαγνωστικής 
φροντίδας και υποστήριξης

3.1 
3.2
3.3

Αναγνώριση πρώιμων σημείων και συμπτωμάτων και λήψη μέτρων
Ποιοτικές και έγκαιρες διαγνωστικές υπηρεσίες
Μετα-διαγνωστική φροντίδα και υποστήριξη

4: Βελτίωση της θεραπείας, του 
συντονισμού και της υποστήριξης 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
στην άνοια

4.1 

4.2

4.3

Ποιοτική φροντίδα και συνεχής υποστήριξη καθώς αλλάζουν οι 
ανάγκες ενός ατόμου
Φροντίδα και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της νοσοκομειακής 
περίθαλψης και μετά από αυτή
Τέλος ζωής και παρηγορητική φροντίδα

5: Υποστήριξη ατόμων που 
φροντίζουν όσους ζουν με άνοια

5.1 
5.2

Αναγνώριση και βοήθεια προς τους φροντιστές στο ρόλο τους
Αύξηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ανάπαυλας φροντιστών

6: Δημιουργία ικανότητας 
αντιμετώπισης της άνοιας στο 
εργατικό δυναμικό

6.1 

6.2

Ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό υγείας και φροντίδας 
ηλικιωμένων, ευαισθητοποιημένο στην άνοια
Η οργανωτική κουλτούρα υποστηρίζει την ποιοτική φροντίδα 
για την άνοια 

7: Βελτίωση των δεδομένων για 
την άνοια και μεγιστοποίηση του 
αντίκτυπου της έρευνας και της 
καινοτομίας για την άνοια

7.1 
7.2
7.3

7.4

Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για την άνοια
Μεταφορά της έρευνας για την άνοια στην πρακτική εφαρμογή
Βελτίωση δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων για 
την άνοια
Συλλογή δεδομένων για βελτίωση της παρακολούθησης

Αντικειμενικός Σκοπός Περιοχή εστίασης

Αρχές
Η φροντίδα για την άνοια: 

 · διαμορφώνεται άμεσα και αξιολογείται από τις απόψεις των ατόμων που ζουν με άνοια, των φροντιστών και 
των οικογενειών τους

 · είναι προσωποκεντρική και εστιασμένη στην ποιότητα ζωής
 · κατάλληλη και προσβάσιμη σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των πληθυσμιακών ομάδων προτεραιότητας και 

ατόμων από διαφορετικά υπόβαθρα
 · πολιτισμικά ασφαλής για τους λαούς των Πρώτων Εθνών
 · βασίζεται στοιχεία και εστιάζει στα αποτελέσματα
 · είναι συντονισμένη, ολοκληρωμένη και προγραμματισμένη
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