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ΗBionat με το βλέμμα στραμμένο σε ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές, δείχνει την
υπεύθυνη στάση της για τον άνθρωπο σε όλη τη διαδρομή της.
Για2η συνεχόμενη χρονιά υλοποιεί ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
στηρίζοντας την Ελληνική Εταιρία Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών ενισχύοντας το έργο και
τις δράσεις της.
Σύμφωναμε τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο αριθμός των πασχόντων από τη νόσο Alzheimer
διαμορφώνεται στις 200.000 στην Ελλάδα και αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050! Η
Ελληνική Εταιρεία Alzheimer, η οποία ιδρύθηκε το 1995 από συγγενείς ασθενών που πάσχουν
από τη νόσο και επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την άνοια, αριθμεί 5.000 μέλη, 60
ενεργούς εθελοντές και απασχολεί περίπου 50 εργαζομένους. Βασικοί σκοποί της, όντας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός, αποτελούν η υποστήριξη των πασχόντων και των οικογενειών τους, η
ίδρυση νέων παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα, η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα
σχετικά με την άνοια καθώς και η ενημέρωση για νέες μεθόδους πρόληψης.
Το2019 η Alzheimer Hellas πραγματοποίησε δράσεις που πλαισιώνουν την κύρια δράση του
Σωματείου – τη λειτουργία των 2 Μονάδων Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer στην Θεσσαλονίκη,
"Αγία Ελένη" και "Άγιος Ιωάννης", όπως:
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Ομιλίεςκαι ημερίδες σε όλη την Ελλάδα
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer
3ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων
Ημερίδαγια τους περιθάλποντες "Συμβαδίζοντας με την άνοια"
Ενημερωτικέςομιλίες στην Ένωση Κωφών Βορείου Ελλάδος
Εκδηλώσειςκοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας

Τοφυσικό σκεύασμα της Bionat για την ενίσχυση της μνήμης MemoVigor2 αποτελεί αρωγό στην
προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινότητας και την πραγματοποίηση των δράσεων.
Ειδικότερα, με την αγορά κάθε σκευάσματος MemoVigor2, μέρος των εσόδων χορηγείται στην
Ελληνική Εταιρεία Alzheimer ενισχύοντας τα Κέντρα Ημέρας "Αγία Ελένη" και "Άγιος Ιωάννης". H
βοήθεια που προσφέρεται εκτείνεται και καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα, με
περίπου 1500 επισκέπτες τον μήνα. Συνολικά, το 2018 πραγματοποιήθηκαν 118,554 επισκέψεις
στα δύο Κέντρα Ημέρας.
Φρόντισετην μνήμη σου και στήριξε και συ τις δράσεις της Alzheimer Hellas!
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