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Καλώς ήλθατε στο έβδομο τεύχος των Στιγμών του Άκτιου! 

Από  την  τελευταία  επικοινωνία  μας,  εμείς  εδώ  στον  Άκτιο  γιορτάσαμε  τα  τρίτα  μας 
γενέθλια, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, τις Απόκριες. Φωτογραφικό υλικό θα βρείτε άφθονο 
σε αυτό το τεύχος αλλά και στο ίντερνετ! 

Όπως  διαπιστώνετε  όσοι  μας  γνωρίζετε,  είναι  βαθειά  η  πεποίθησή  μας  ότι  η  φροντίδα  που 
παρέχουμε  στους  ηλικιωμένους  ενοίκους  μας  οφείλει  να  είναι  διαφορετική  και  καινοτόμα.  Για 
αυτόν τον λόγο δίνουμε τόση προσοχή για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ενοίκων μας και 
της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε. Ο Ιατρικός, Νοσηλευτικός και Ψυχοκοινωνικός τομέας 
του Άκτιου εργάζονται συστηματικά και εξειδικεύονται στην καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων 
υγείας των ηλικιωμένων μας αλλά και στη διαρκή βελτίωση της καθημερινότητάς τους.  

Η παρουσίαση του μοντέλου εργασίας μας στο 7ο Πανελλήνιο Ιατρικό‐Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου 
Alzheimer  και  Συγγενών  Διαταραχών  μας  έκανε  για  άλλη  μια  φορά  να  αισθανθούμε  περήφανοι  που 
αποτελούμε ένα από τα πιο εξειδικευμένα κέντρα μακροχρόνιας φροντίδας για την άνοια στη χώρα 
μας.  Όμως  πίσω  από  αυτήν  την  προσπάθεια  υπάρχουν  δεκάδες  εργαζόμενοι  οι  οποίοι  παρέχουν 
ποιοτικές υπηρεσίες δίνοντας τον εαυτό τους.  

Σε αυτούς είναι αφιερωμένο και αυτό το τεύχος των Στιγμών. 

Απολαύστε το! 

Κωστής Προύσκας 

Πάρτυ Γενεθλίων του Άκτιου Στις 19- 11-2010, συντροφιά με τους ενοίκους και τους εργαζομένους μας, με συγγενείς, φίλους και γνωστούς γιορτάσαμε στον Άκτιο τα 3α μας γενέθλια και ανταλλάξαμε πολλές ευχές για να είναι όλα μας τα χρόνια δημιουργικά και εμπνευσμένα.  Η Χορευτική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου «ο Άγιος Ανδρέας», μαζί με τους ρυθμούς της Κρητικής μουσικής, μας δημιούργησαν ζωηρό κέφι! 

Ελληνική Πρωτοβουλία Δράσης για τη Νόσο Αλτσχάιμερ  
Οι ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ και άλλα είδη Άνοιας αυξάνονται αλματωδώς σε όλο τον κόσμο. 
Σήμερα, υπάρχουν 35.000.000 ασθενείς παγκοσμίως, 7.300.000 στην Ευρώπη και 160.000 στην 
Ελλάδα. Σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ήδη εφαρμόζουν ή εκπονούν Σχέδια Δράσης για την Άνοια. 
Στην Ελλάδα υπάρχει δραματική έλλειψη δομών και υπηρεσιών για τους ανοϊκούς ασθενείς και τους 
φροντιστές τους. Πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι, ασθενείς, οικογένειες, επαγγελματίες υγείας και 
κρατικοί φορείς να αγωνιστούμε για να γίνει η Άνοια προτεραιότητα στη Δημόσια Υγεία στην 
Ελλάδα.  
Είναι ανάγκη να προωθηθούν άμεσα τα παρακάτω σημεία: 
1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου. 
2. Πρόσβαση για όλους στην καλύτερη δυνατή φαρμακευτική θεραπεία. 
3. Άμεση πρόσβαση σε μη φαρμακευτικές θεραπείες, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή. 
4. Σεβασμός στα δικαιώματα και στη διασφάλιση της αξιοπρέπειας των ασθενών. 
5. Διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των λίγων υπαρχόντων υπηρεσιών και δομών. 
6. Δημιουργία υπηρεσιών και δομών βραχείας και μακροχρόνιας παραμονής ασθενών. 
7. Επιδόματα και βοηθήματα για τις οικογένειες των ασθενών. 
8. Διάθεση κονδυλίων για την έρευνα σχετικά με τη νόσο. 
9. Θέσπιση σαφούς νομικού πλαισίου για τα δικαιώματα των ασθενών. 
10. Συνεργασία των αρμόδιων φορέων σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο για την ικανοποίηση 
των αιτημάτων των ανοϊκών ασθενών και των οικογενειών τους.  
Καλούμε όλους τους ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ στην Ελλάδα να αναλάβουν τις 

ευθύνες τους. 
Για να υπογράψετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.alzheimerathens.gr 

ή τηλεφωνείστε στο 210 7013271 
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Χριστούγεννα 2010 
Στον Άκτιο γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα και 
την Πρωτοχρονιά στις 23‐12‐2010 και στις 
8‐1‐2011 αντίστοιχα με μεγάλη συμμετοχή 
των ενοίκων μας και των συγγενών τους 



Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ΑΚΤΙΟΣ 
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Από την άλλη πλευρά, η αύξηση της επιστημονικής γνώσης για την άνοια και το Alzheimer οδήγησε στη δημιουργία εξειδικευμένων 
μονάδων για την παροχή φροντίδας σε ασθενείς με άνοια.  
Οι σύγχρονες αυτές μονάδες είναι ικανές να προσφέρουν ποιοτική φροντίδα στον ηλικιωμένο, και έχουν κάθε λόγο να προσπαθούν για το 
βέλτιστο αποτέλεσμα, αφού, ως χώροι παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, δραστηριοποιούνται σε μια ανταγωνιστική αγορά στην οποία 
το σημαντικότερο όπλο τους είναι η φήμη τους. Επιπλέον όμως, τελούν υπό τη συνεχή παρακολούθηση των ελεγκτικών μηχανισμών του 
κράτους και, κυρίως, των ίδιων των οικογενειών των ασθενών. 
Πολλά από τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην κατ’ οίκον παροχή φροντίδας, αντιμετωπίζονται με επιτυχία στις εξειδικευμένες 
μονάδες.  
Οι επαγγελματίες υγείας εργάζονται σε εναλλασσόμενες βάρδιες, καθιστώντας τον κίνδυνο σωματικής εξάντλησης λιγότερο πιθανό.  
Οι φροντιστές είναι εκπαιδευμένοι να παρέχουν ατομική περιποίηση και 
υγιεινή και να αναλαμβάνουν τη σίτιση του ασθενή. 
Οι Ιατροί και οι νοσηλευτές που βρίσκονται καθημερινά στη μονάδα μπορούν 
και αναγνωρίζουν άμεσα τις ιατρικές και νοσηλευτικές ανάγκες όπως αυτές 
προκύπτουν.  
Εξειδικευμένοι φυσιοθεραπευτές παρέχουν εξατομικευμένα προγράμματα 
που βοηθούν στη διατήρηση της κινητικότητας και της μϋικής δύναμης.  
Επιπλέον τα προγράμματα δραστηριοτήτων που παρέχονται είτε σε ατομικό 
είτε σε ομαδικό πλαίσιο βοηθούν να κρατούνται οι ασθενείς δραστήριοι και 
σε εγρήγορση. 

Ένα σύνηθες δίλημμα: 
Πρέπει να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσω στο σπίτι τον 
γονέα μου που υποφέρει από άνοια ή είναι προτιμότερο να ψάξω για το 

καλύτερο δυνατόν «γηροκομείο»; 
Από τον Καθ. Michael Davidson, Επιστημονικό Συνεργάτη του Άκτιου  

www.aktios.gr 
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Από τη μια πλευρά λοιπόν, η επιλογή μας μπορεί να είναι ένας αμειβόμενος φροντιστής κατ οίκον σε 
πλήρες ωράριο και ένας αντικαταστάτης αυτού υπό μερική απασχόληση για την περίπτωση που ο κύριος 
φροντιστής χρειαστεί να λείψει. 

Η επικρατούσα και συνηθέστερη εικόνα αυτής της επιλογής είναι ο ασθενής και ο φροντιστής να βιώνουν 
περιόδους κοινωνικής απομόνωσης χαζεύοντας απλά τηλεόραση .  

Η εξάντληση του φροντιστή και η απάθεια του ασθενή, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο από τη στιγμή 
που οι ασθενείς πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν τι τους συμβαίνει και απλές αλλά απαραίτητες 
δραστηριότητες όπως η ένδυση, και το πλύσιμο μπορεί να καταλήξουν σε διαμάχη ανάμεσα σε έναν ασθενή 
σε σύγχυση και σε έναν πρόθυμο αλλά αβοήθητο φροντιστή. 

Καθώς λοιπόν η ασθένεια εξελίσσεται τα προβλήματα γιγαντώνονται και οι φροντιστές καλούνται να 
αντιμετωπίσουν δυσκολίες τόσο στην κίνηση, βάδιση του ασθενούς όσο και στην κατάποση του φαγητού. Η 
αντιμετώπιση διαταραχών στην πρόσληψη τροφής αποτελεί μια συνεχή πρόκληση και το ρίσκο που 
υποσιτισμού και αβιταμίνωσης γίνεται διαρκώς και πιο πραγματικό. Επίσης η προσπάθεια να διατηρήσουμε 
την κινητικότητα του ασθενή ενθαρρύνοντας τον να περπατήσει γίνεται όλο και πιο δύσκολη και χωρίς 
εξειδικευμένη επίβλεψη διατρέχει πάντα τον κίνδυνο πτώσης και επώδυνων καταγμάτων.  

Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι οι ασθενείς με άνοια δυσκολεύονται να παραπονεθούν για άλλες 
ασθένειες που μπορεί να συνυπάρχουν όπως πνευμονία και οξέα κοιλιακά επεισόδια αφού τα συμπτώματα 
αυτών των ασθενειών περνούν απαρατήρητα σε ανεκπαίδευτους φροντιστές . Έχοντας κατά νου και τη 
μεγάλη ποσότητα φαρμάκων που καταναλώνει ο ηλικιωμένος, υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος της χορήγησης 
λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής από φροντιστές που δεν έχουν ιατρική εκπαίδευση . 

Τέλος, η φροντίδα στο σπίτι έχει και πολλές κρυφές οικονομικές επιβαρύνσεις. Το κόστος πληρωμής του 
επίσημου φροντιστή και το μειωμένο εισόδημα του φροντιστή-μέλους της οικογένειας, το κόστος της 
κατοικίας σε ενοίκιο που καταβάλλεται ή σε χαμένο ενοίκιο, τα έξοδα συντήρησης του σπιτιού, το φαγητό, 
η ιατρική παρακολούθηση και τα φάρμακα είναι μερικές μόνο από τις κρυφές δαπάνες.  

Συνοψίζοντας, η παροχή καλής ποιότητας 
εξατομικευμένης φροντίδας μπορεί να γίνει τόσο στο 

σπίτι όσο και σε μονάδες φροντίδας υψηλού 
επιπέδου.  

Για τους περισσότερους ασθενείς και τις οικογένειες 
τους η ανάθεση της φροντίδας σε μια εξειδικευμένη 

μονάδα είναι η καταλληλότερη επιλογή.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικά όταν η επιλογή 
αυτή δεν είναι διαθέσιμη, η κατ΄οίκον φροντίδα, υπό 
αυστηρές προϋποθέσεις, μπορεί να είναι μια βιώσιμη 
λύση αλλά όχι και η ιδανική τόσο για τους ασθενείς 

όσο και για το υποστηρικτικό τους πλαίσιο. 

Παρά τις ριζικές αλλαγές στις κοινωνικές και πολιτικές στάσεις και τους αναρίθμητους κανόνες υγειονομικής περίθαλψης, δεν εξαλείφθηκε 
ολοκληρωτικά το στίγμα που συνοδεύει την ανάθεση της φροντίδας των ηλικιωμένων σε κάποιον εξειδικευμένο φορέα μακριά από την 
πυρηνική οικογένεια. Εντούτοις, για κάποιους από τους ασθενείς και τις οικογένειες η φροντίδα στο σπίτι δεν είναι πλέον η βέλτιστη επιλογή 
και χρειάζεται επειγόντως να βρεθεί μια λύση. 

Λόγω του ότι οι ηλικιωμένοι ζουν πλέον περισσότερο καθώς και του ότι οι γυναίκες που είχαν παραδοσιακά τον ρόλο του φροντιστή είναι 
πολύ πιθανό πια να έχουν μια κανονική εργασία εκτός σπιτιού, ο φροντιστής καταλήγει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να είναι σωματικά 
και ψυχολογικά εξαντλημένος καθώς η πλειονότητα των ασθενών με άνοια εμφανίζει σοβαρές διαταραχές ύπνου. Κάθε απόπειρα να 
αντιμετωπισθεί η αϋπνία μόνο φαρμακευτικά σπάνια αποδίδει και ενδέχεται να αυξήσει την σύγχυση του ασθενή.  
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Αποκριές  
Ο Άκτιος οργάνωσε την Πέμπτη 3 Μαρτίου του 2011 αποκριάτικη γιορτή.  

Στη γιορτή συμμετείχαν οι ένοικοι της Μονάδας μαζί με συγγενικά τους πρόσωπα και οι 
εργαζόμενοι, ενώ επίσης στην εκδήλωση παρίσταντο διακεκριμένα στελέχη από τους Δήμους της 
Αγίας Παρασκευής, του Παπάγου και της Κηφισιάς.  

Φέτος το θέμα της γιορτής αναφερόταν στη παραδοσιακή ελληνική αποκριά, όπως αυτή εορτάζεται στα διάφορα 
μέρη της Ελληνικής Επικράτειας, με αυθεντικές παραδοσιακές στολές από τις εκάστοτε τοποθεσίες, όπως η 
Ήπειρος, τα Επτάνησα και η Στερεά Ελλάδα. Η φετινή ιδιαιτερότητα αφορούσε την παρενδυσία, και κατά τον 
τρόπο αυτό οι άνδρες εργαζόμενοι της Μονάδας έστω και για λίγο υιοθέτησαν τον γυναικείο ρόλο και αντιστρόφως 
οι γυναίκες εργαζόμενες.  

Οι ηλικιωμένοι ένοικοι της Μονάδας διασκέδασαν με την ψυχή τους και είχαν την ευκαιρία να έρθουν ακόμα πιο 
κοντά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, συμμετέχοντας ενεργά στους παραδοσιακούς χορούς και στο Γαϊτανάκι 
που διοργανώθηκε από το προσωπικό της Μονάδας, υπό τα μουσικά ακούσματα που εναλλάσσονταν και 
διαφοροποιούνταν συνεχώς, από παραδοσιακά ελληνικά δημοτικά τραγούδια σε πιο σύγχρονα και επίκαιρα 
τραγούδια της αποκριάς.  

Δε χρειάστηκε πολύς χρόνος μέχρις ότου όλοι οι παρευρισκόμενοι να παρασυρθούν από το αστείρευτο κέφι και την 
καλή διάθεση που επικρατούσε και να αφεθούν στον ξέφρενο ρυθμό μιας βραδιάς, που όσο κύλαγε τόσο έμοιαζε 
να χαρίζει σε όλους αξέχαστες στιγμές ξεγνοιασιάς αλλά και βαθύτερης ανθρώπινης επαφής. 

Ομάδες Εξόδου  
 

Ο Ψυχοκοινωνικός τομέας του Άκτιου 
οργανώνει εξωτερικές εξορμήσεις για 
καφέ – περίπατο επισκέψεις για 
μικρές ομάδες ενοίκων με στόχο την 
επαφή των ενοίκων με την κοινότητα 
αλλά και την ανάπτυξη ή βελτίωση 
των διαπροσωπικών τους σχέσεων.  
 
Οι βόλτες μας στην πλατεία της Αγίας 
Παρασκευής λειτουργούν 
αναζωογονητικά και συμβάλουν στην 
διατήρηση των κοινωνικών τους 
δεξιοτήτων , δίνοντας αφορμή για 
ανταλλαγή εμπειριών και σχολιασμό 
των εξωτερικών ερεθισμάτων.  

Μουσείο της Ακρόπολης 

Μια από τις οργανωμένες μας εξόδους 
ήταν 

και η επίσκεψη μας στο μουσείο της 

Ακρόπολης .  
Πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2010 

και ο ενθουσιασμός των ενοίκων μας ή
ταν 

έκδηλος τόσο για τα εκθέματα του μου
σείου 

όσο και για την βόλτα με το λεωφορείο
 σε 

κεντρικά σημεία της πόλης μας , που 

ανακίνησε μνήμες από το παρελθόν.  

Παράσταση Καραγκιόζη 
Ο Καραγκιόζης ντύθηκε νύφη και ήρθε στον Ακτιο στις 29 

Σεπτεμβρίου του 2010 . 
 Η θεατρική ομάδα σκιών του κ. Σπυρόπουλου μας χάρισε ένα 

όμορφο απόγευμα άφθονου γέλιου.  
Όλοι μαζί επισκέπτες, ένοικοι και εργαζόμενοι θυμηθήκαμε την 

γνώριμη φωνή του καραγκιόζη και διασκεδάσαμε με τις 
περιπέτειες του. Ένας ήρωας ταυτισμένος με την ελληνική 

παράδοση ενθουσίασε το κοινό και πρόσφερε μοναδικές στιγμές 
για όλους εμάς στον Ακτιο. 

7ο Πανελλήνιο Ιατρικό Διεπιστημονικό Συνέδριο 
Νόσου Αlzheimer και Συγγενών Διαταραχών  
O Ακτιος συμμετείχε στο 7ο Πανελλήνιο Ιατρικό 
Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Αlzheimer και 
Συγγενών Διαταραχών το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 
16‐20 Φεβρουαρίου 2011 , στο Grand Hotel Palace 
στη Θεσσαλονίκη .  

O Διευθυντής του Άκτιου, κ. Κωστής Προύσκας, 
κλήθηκε να προεδρεύσει στη στρογγυλή τράπεζα : « Η 
νόσος Alzheimer και οι Μονάδες Φροντίδας 
Ηλικιωμένων στη Ελλάδα» με την ομιλία: «Ασθενείς 
με άνοια σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων: 
Αναζητώντας την ποιότητα ζωής μέσα από την 
ποιότητα φροντίδας». Στην ίδια τράπεζα συμμετείχε 
και ο κ. Γαβρας, ψυχολόγος στην ΜΦΗ Ακτιος με 
θέμα: «Ο ρόλος της ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας σε μια 
μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων για ασθενείς με 
άνοια».  

Ο κος Προύσκας προήδρευσε και συμμετείχε επίσης 
στο σεμινάριο με θέμα: «Η κοινωνική διάσταση της 
άνοιας – Καταγραφή αναγκών των οικογενειακών 
περιθαλπόντων», όπου ο κος Γαβράς παρουσίασε «το 
μοντέλο φροντίδας ενός ασθενή με άνοια σε μια 
μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων».  

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Πώς διαμορφώνεται η φροντίδα ενός ασθενούς με
άνοια;

Ασθενής

Διοίκηση

Ιατρική
Παρακολούθηση Νοσηλευτική

Φροντίδα

Σταθερότητα
πλαισίου

Νευρολογική
αξιολόγηση

Ευθεία
Πορεία
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Στιγμές  Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος 
Ο Άκτιος προσφέρει μια νέα προσέγγιση στη φροντίδα ηλικιωμένων 
και ηλικιωμένων με άνοια στην Ελλάδα παρέχοντας υπηρεσίες οι 
οποίες δεν περιορίζονται στην άριστη νοσηλευτική περίθαλψη και 
ιατρική παρακολούθηση και στην πρότυπη ξενοδοχειακή υποδομή, 
αλλά διακρίνονται και από την δυναμική ψυχοκοινωνική παρέμβαση 
και απασχόληση κατά τη διάρκεια κάθε ημέρας.  

Προσπαθούμε διαρκώς και κάνουμε τον Άκτιο ένα καλύτερο μέρος 
για να ζει κανείς. Έναν χώρο ασφάλειας και ζεστασιάς με 
επιστημονικότητα, κατανόηση και αναπτυξιακή προοπτική. Ένα χώρο 
μακριά από ιδρύματα και ασυλικές νοοτροπίες, κοντά στην εποχή μας 
και σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που όλοι απαιτούμε.  

Για εμάς, η ποιότητα της φροντίδας είναι αδιαπραγμάτευτη. 

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος στην Αγία Παρασκευή 
διαθέτει μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια με ατομικό μπάνιο, 
τηλέφωνο, σύστημα ειδοποίησης προσωπικού, κλιματισμό και 
τηλεόραση. Στους χώρους μας, εκτός από την Μονάδα, λειτουργεί 
συμβουλευτικό κέντρο για ηλικιωμένους και για τις οικογένειές τους. 

Επιστημονικά Υπεύθυνη είναι η Νευρολόγος-Ψυχιάτρος Παρασκευή 
Σακκά.  

Διευθυντής είναι ο Ψυχολόγος-Δρ Γεροντολογίας Κωστής Προύσκας.  

Στην Επιστημονική Επιτροπή του Άκτιου συμμετέχουν μεταξύ άλλων 
και οι Καθηγητές Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Τελ Αβιβ 
Michael Davidson και Shlomo Noy καθώς και ο Επίκουρος Καθηγητής 
της Ψυχιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Αντώνης 
Πολίτης.  

Μονάδα Επαυξημένης Νοσηλευτικής Φροντίδας 
Στο πλαίσιο της μονάδας διαβίωσης για ασθενείς με άνοια λειτουργεί 
μονάδα επαυξημένης νοσηλευτικής φροντίδας. Εκεί μπορεί να 
απασχολείται αποκλειστικός νοσηλευτής όλο το 24ωρο. Οι κλίνες ΜENΦ 
εξοπλίζονται ως ακολούθως: 

• Σύγχρονες νοσοκομειακές κλίνες με θέσεις για στήριξη ορού 
• Αεροστρώματα 
• Λουτρό ΑΜΕΑ 
• Παροχή οξυγόνου 
• Επαυξημένος φωτισμός νυκτός 
• Ειδική διατροφή εμπλουτισμένης θερμιδικής περιεκτικότητας 
• Εξοπλισμός παθητικής γυμναστικής 

και άσκησης 
• Φυσικοθεραπεία 
• Κλιματισμός 
• Αναπαυτικά καθίσματα για συνοδό 

Μερικές από τις υπηρεσίες π
ου 

παρέχουμε είναι
 οι ακόλουθες: 

Νοσηλευτικός Τ
ομέας: 24ωρη 

νοσηλευτική παρα
κολούθηση και φρ

οντίδα, 

προσωπική υγιεινή
 και μπάνιο, βοήθ

εια στη 

σίτιση και στην κα
θημερινότητα  

Ιατρικός Τομέας
: Καθημερινή ιατρ

ική 

παρακολούθηση α
πό Παθολόγο, 

Παρακολούθηση α
πό Νευρολόγο 2 φορές 

την εβδομάδα 

Ψυχοκοινωνικός
 Τομέας: Καθημε

ρινή 

απασχόληση και ψ
υχαγωγία 

(πραγματοποιούν
ται ομάδες με του

ς 

ενοίκους 6 φορές την ημέρα
), Ψυχολογική 

υποστήριξη (στη 
μονάδα απασχολο

ύνται 3 

ψυχολόγοι και μια
 κοινωνική λειτου

ργός), 

Ομαδική φυσικοθ
εραπεία και άσκησ

η από 

φυσικοθεραπεύτρ
ια, Νευροψυχολογ

ική 

αξιολόγηση, Νοητ
ική ενδυνάμωση κ

αι 

επανεκπαίδευση σ
ε δραστηριότητες

 

καθημερινής ζωής
 και λειτουργικότη

τας 

Τομέας Φιλοξεν
ίας: Ευχάριστοι κα

ι άνετοι 

χώροι, διατροφή 
(επιλογές στα γεύ

ματα), 

καθαρό και απαλλ
αγμένο από δυσά

ρεστες 

οσμές περιβάλλον
, πλύσιμο ρούχων

 κλπ.  

Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι 
Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων 
«Άκτιος» εφαρμόζει και πρόγραμμα 
παροχής φροντίδας στο σπίτι σε 
ηλικιωμένους και στις οικογένειές τους 
που χρειάζονται ενίσχυση και περαιτέρω 
εκπαίδευση στην καθημερινή φροντίδα. 
Εργαζόμενοι στον «Άκτιο» μπορούν να 
επισκέπτονται ηλικιωμένους στα σπίτια 
τους, με ραντεβού. Παρέχονται 
υπηρεσίες εκπαίδευσης των φροντιστών, 
προσωπικής υγιεινής των ηλικιωμένων 
(μπάνιο, καθημερινή φροντίδα κτλ), 
διατροφή, ψώνια, απασχόληση και 
συντροφιά. 

Μονάδα Διαβίωσης για Ασθενείς με Νόσο Alzheimer 
Στους νέους χώρους του κτιρίου της Αγίας Παρασκευής 
έχει δημιουργηθεί μονάδα διαβίωσης για ασθενείς με 
άνοια. Η μονάδα έχει τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις, 
δυναμικότητα και στελέχωση και περιλαμβάνει: 
Χώρο διαβίωσης, εστίασης και απασχόλησης 
-Ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια και χώρους 
-Πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης 
-Πρόγραμμα άσκησης και φυσικοθεραπείας 
-Εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
-Ειδική διατροφή 
-Προγράμματα υποστήριξης και ενημέρωσης συγγενών 

Νοητική Ενδυνάμωση και Απασχόληση στον 

Άκτιο ή στην Κοινότητα 

Ειδικά εκπαιδευμένοι συνερ
γάτες μας 

αναλαμβάνουν συνεδρίες, 
εντός ή εκτός της 

μονάδας, με άτομα ή με ομ
άδες, για νοητική 

ενδυνάμωση και βελτίωση
 των γνωστικών 

λειτουργιών χρησιμοποιών
τας ευχάριστες 

δραστηριότητες, παιχνίδια 
και τεχνικές βελτίωσης 

της μνήμης.  
Η σημασία των μη φαρμακε

υτικών παρεμβάσεων 

στην αντιμετώπιση της άνο
ιας είναι τεράστια και 

αναγνωρισμένη πλέον και 
από τη διεθνή 

βιβλιογραφία και δεν περιο
ρίζεται μόνο στην 

νοητική ενδυνάμωση αλλά
 και στην επιτυχή 

αντιμετώπιση των διαταρα
χών της συμπεριφοράς 

που προκύπτουν από την ά
νοια.  


