ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21st SciFY Academy - Άνοια και Τεχνολογία

Τεχνολογικές λύσεις για Ανθρώπους που ξεχνούν... λίγο ή πολύ
Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου, στις 19:00, η SciFY, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, το ΕΚΕΦΕ
“Δημόκριτος” και το INNOVATHENS Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της
Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων (χώρος διεξαγωγής: INNOVATHENS - Αεριοφυλάκιο 2), σας
προσκαλούν στην 21η SciFY Academy με θέμα, “Άνοια και Τεχνολογία - Τεχνολογικές
λύσεις για Ανθρώπους που ξεχνούν... λίγο ή πολύ”. Η SciFY Academy είναι μία ανοιχτή
σε κάθε ενδιαφερόμενο σειρά σεμιναρίων, από τo μη κερδοσκοπικό οργανισμό SciFY, για
την ελεύθερη διάχυση της γνώσης.
Αυτόν τον μήνα η SciFY Academy αφιερώνεται στις Τεχνολογικές Λύσεις για την Άνοια.
Εκπρόσωποι οργανισμών και εταιρειών που ασχολούνται ενεργά με τις παραπάνω
θεματικές πρόκειται να μας ενημερώσουν για την Άνοια στην Ελλάδα σήμερα αλλά και για τις
τεχνολογικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα:
●

●

●

●

Η Δρ. Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος - Ψυχίατρος και E. Πρόεδρος της Εταιρείας
Alzheimer Αθηνών, θα αναφερθεί στη νόσο Αλτσχάιμερ, τις τελευταίες εξελίξεις και το
πως επηρεάζεται η Ελλάδα σήμερα σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Η κα Ελένη Μαργιώτη, Κλινική Νευροψυχολόγος, θα μας μιλήσει για τις Μη
Φαρμακευτικές Παρεμβάσεις στην άνοια όπως η νοητική ενδυνάμωση, σωματική
άσκηση, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, κ.ά.
Ο κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Marketing & Impact Manager στη SciFY, θα μας
παρουσιάσει την εφαρμογή “διΆνοια” για κινητά τηλέφωνα η οποία στόχο έχει να
διευκολύνει όσους φροντίζουν ανθρώπους με άνοια.
O κ Νίκος Δρόσος, Project Manager της SingularLogic S.A., θα επικεντρωθεί στο τι
μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία σχετικά με την άνοια και ποιοι μπορεί να
βοηθηθούν.

●

H Δρ. Βασιλική Ρεντούμη, ερευνήτρια στο “ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος”, πρόκειται να
αναφερθεί στις εξελίξεις σχετικά με την εξατομικευμένη ιατρική για το Αλτσχάιμερ, με
αφορμή το Ευρωπαϊκό Έργο iASiS.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες:
●
●
●
●
●
●

Να ενημερωθούν για τη νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας
Να κατανοήσουν τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα σχετικά με την άνοια
Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με εναλλακτικές θεραπείες για την άνοια
(πχ. Μη Φαρμακευτικές Παρεμβάσεις)
Να δουν πρακτικές εφαρμογές όπου η τεχνολογία εξυπηρετεί τους ανθρώπους με
άνοια και τους φροντιστές τους και πως μπορούν να τις αξιοποιήσουν
Να μάθουν με ποιο τρόπο η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους με
άνοια στα πρώτα στάδια και όχι μόνο
Να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά βήματα της τεχνολογίας σχετικά με την
τρίτη ηλικία

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε φροντιστές, επαγγελματίες υγείας που εξυπηρετούν
ανθρώπους με άνοια και σε φοιτητές συναφών σχολών καθώς και σε όλους όσοι
ενδιαφέρονται για την άνοια και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η τεχνολογία να
βοηθήσει.

Είσοδος ελεύθερη - Δηλώσεις συμμετοχής: h
 ttp://go.scify.gr/sfacIN21Tickets
Χώρος διεξαγωγής: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι,
INNOVATHENS – Αεριοφυλάκιο 2

Κτίριο

Βεβαίωση Παρακολούθησης (ηλεκτρονικά)
Facebook Event: http://go.scify.gr/sfacIN21FBEvent
Πρόγραμμα εκδήλωσης: http://go.scify.gr/sfacIN21Progr
Εισηγητές: http://go.scify.gr/sfacIN21Speakers
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση: http://go.scify.gr/sfacIN21Info
-Υπεύθυνη Διοργάνωσης:
Δέσποινα Χαλβατζή, M: dchalvatzi@scify.org, T: 211 400 4192
Περισσότερες πληροφορίες για τη SciFY: www.scify.org
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Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση
«Φωταέριο», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»

