
Καλώς ορίσατε στο 8ο τεύχος των Στιγμών του Άκτιου! 

Ο Άκτιος είναι ένας πολύχρωμος και ζωντανός οργανισμός φροντίδας ηλικιωμένων, ο οποίος προτείνει ένα ιδιαίτερο 
μοντέλο φροντίδας, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα: Ένα μοντέλο φροντίδας που λαμβάνει υπόψη του όλες τις 
σύγχρονες παραμέτρους για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, μαζί με την ποιότητα φροντίδας.  
 
Τους τελευταίους μήνες στον Άκτιο κάναμε εκδηλώσεις, οργανώσαμε ενημερωτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια, 
αναπτύξαμε τις υπηρεσίες μας και αξιοποιήσαμε καλύτερα τους χώρους μας. Με την αναδιαμόρφωση των χώρων του 
φυσικοθεραπευτηρίου, ο Άκτιος έχει πλέον την υποδομή, τον εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό να συντελέσει  ακόμη 
πιο ολοκληρωμένα στην αποκατάσταση ηλικιωμένων από πτώσεις, κατάγματα και χειρουργεία. Παράλληλα, με την 
τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου στον κήπο μας δημιουργήσαμε τον ασφαλέστερο κήπο για ηλικιωμένους στην Αθήνα! 

Είναι μεγάλη η χαρά όλων μας να εργαζόμαστε σε έναν διαρκώς αναπτυσσόμενο και βελτιούμενο οργανισμό. Ακόμη 
μεγαλύτερη είναι η χαρά μας όταν βλέπουμε το αποτέλεσμα της εργασίας μας στα ικανοποιημένα και ευτυχή πρόσωπα των 
ενοίκων μας και των συγγενών τους. Για όλα αυτά βέβαια οφείλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους δεκάδες 
εργαζόμενους και συνεργάτες του Άκτιου οι οποίοι με μεγάλη προσπάθεια και πολύ κόπο καταφέρνουν να πετυχαίνουν το 
αυτονόητο: Ποιότητα ζωής και ποιότητα φροντίδας για αυτούς που αγαπάμε.  

Καλή ανάγνωση! 

Κωστής Προύσκας, PhD 

Στιγμές 
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Επιμορφωτικά Σεμινάρια για την Άνοια 
Ο Άκτιος, ως το πλέον διακεκριμένο κέντρο 
μακροχρόνιας φροντίδας ασθενών με άνοια 
οργανώνει  επιμορφωτικά  σεμινάρια  για 
οικογενειακούς φροντιστές και επαγγελματίες υγείας. 
Η θεματολογία των σεμιναρίων αφορά την άνοια, 
την τρίτη ηλικία και τους τρόπους φροντίδας 
ανθρώπων που πάσχουν από άνοια. Τους 
τελευταίους τρεις μήνες διοργανώθηκαν τα  
ακόλουθα επιμορφωτικά σεμινάρια με μεγάλη 
συμμετοχή οικογενειακών φροντιστών:  
 

Πέμπτη 12 Μαΐου 2011, «Συμπεριφορά σε ασθενείς 
με άνοια», Ομιλητής Δρ Κωστής Προύσκας. 

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011, «Η Νόσος Alzheimer στον 
21ο αιώνα», ομιλήτρια η Δρ Παρασκευή 
Σακκά.  

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011, «Απώλεια βάρους και 
αξιολόγηση παραγόντων θρέψης ασθενών με 
νόσο Alzheimer», ομιλητής ο Δρ Μανώλης 
Γιακουμάκης. 

Τα σεμινάρια διεξήχθησαν σε ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους του Άκτιου.  Ο νέος κήπος του Άκτιου 

Ο Άκτιος διαρκώς ανανεώνεται και γίνεται καλύτερος και 
ασφαλέστερος. Από φέτος το καλοκαίρι, ο κήπος μας δεν είναι μόνο 
ένα ευχάριστο, χαρούμενο και ζωντανό περιβάλλον αλλά επίσης και 
πολύ πιο ασφαλές, κατάλληλα προσαρμοσμένο στους ανθρώπους 
που φιλοξενούμε και τις οικογένειές τους. Το νέο υλικό με το οποίο 
επενδύθηκε το δάπεδο είναι από ανακυκλωμένο ελαστικό. Είναι 
αντιολισθητικό και διαθέτει ελαστικότητα προκειμένου να 
απορροφά ένα μέρος των κραδασμών σε περίπτωση πτώσης. 
Επίσης, δημιουργήθηκε παιδότοπος για να ενθαρρύνουμε τη 
συμμετοχή των ενοίκων μας στο παιχνίδι των νεαρότερων μελών 
της οικογένειάς τους και τη συχνότερη επαφή τους με τα παιδιά.  
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Καλοκαιρινή Γιορτή BBQ 
Στις 11 Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε μια ακόμη  
καλοκαιρινή γιορτή στον αναδιαμορφωμένο κήπο του Άκτιου. 
Η γιορτή έδωσε την ευκαιρία σε όλους μας να έρθουμε πιο 
κοντά, να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε με την ψυχή μας 
υπό τη συνοδεία εκλεκτών εδεσμάτων. Οι συγγενείς των 
ενοίκων μας είχαν τη δυνατότητα να μοιραστούν μερικές 
στιγμές ξεγνοιασιάς και διασκέδασης με τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα.  
Οι πολλές εκδηλώσεις μας υπογραμμίζουν το αυτονόητο: Η 
ζωή δεν τελειώνει στον Άκτιο! Ο Άκτιος αποτελεί ένα 
ασφαλές πλαίσιο όπου οι οικογενειακοί δεσμοί και η αγάπη  
συνεχίζουν να υπάρχουν παράλληλα με την ποιότητα 
φροντίδας και διαβίωσης.  

www.aktios.gr 

Στιγμές 
Πάσχα 2011 
Η πίστη και η ευλάβεια στα θεία έθιμα είναι σημαντικά στοιχεία που αποκτούν 
ιδιαίτερη βαρύτητα και ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη ζωή των ηλικιωμένων 
ανθρώπων. Για αυτόν τον λόγο και φέτος στον Άκτιο ακολουθήσαμε ευλαβικά τη 
παράδοση, προσαρμόζοντας το καθημερινό μας πρόγραμμα στις ιδιαίτερες ανάγκες 
αυτών των ημερών.  
 

Καθ’ όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα οι δραστηριότητές μας προσαρμόστηκαν 
κατάλληλα, περιλαμβάνοντας το βάψιμο των πασχαλινών αυγών, τα κουλούρια, τη 
διακόσμηση λαμπάδων και το βάψιμο των σταμνών. Παρακολουθούσαμε την 
καθημερινή θεία λειτουργία, συμμετέχοντας στην πορεία και το μαρτύριο του 
Θεανθρώπου, τη σταύρωση, την αποκαθήλωσή και την Ανάστασή Του.  
 

Τη Μεγάλη Παρασκευή επισκεφθήκαμε με τους ένοικους της Μονάδας τον επιτάφιο 
της γειτονικής ενορίας όπου προσευχηθήκαμε σε κλίμα κατάνυξης.  
 

Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί γιορτάσαμε σε μια μεγάλη γιορτή με τους ενοίκους 
μας, τους συγγενείς τους και τους εργαζόμενούς μας την πρώτη Ανάσταση του 
Κυρίου. Σπάσαμε στάμνες γεμάτες με νερό από τα μπαλκόνια και πετάξαμε κονφετί 
και μπαλόνια αναβιώνοντας για μια ακόμα φορά το Κερκυραϊκό έθιμο των 
μπότηδων, σε μια μέρα που συμβολίζει την ελπίδα και την αγάπη για όλη την 
ανθρωπότητα. 

Ρεφλεξολογία στον Άκτιο 
Ο Άκτιος, για άλλη μια φορά πρωτοπόρος, εισάγει για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα συμπληρωματικές θεραπείες στη φροντίδα 
των ενοίκων που φιλοξενεί. Η συνεργασία μας με έγκριτο 
Ρεφλεξιολόγο παρέχει τη δυνατότητα σε όποιον ένοικο 
επιθυμεί να επωφεληθεί από τη Ρεφλεξολογία. Άλλες 
εναλλακτικές θεραπείες που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι η 
αρωματοθεραπεία και η γιόγκα. 
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Στιγμές 

Αποκατάσταση και Αποθεραπεία στον Άκτιο 
O Άκτιος έχει τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και το 
ανθρώπινο δυναμικό ώστε να συμβάλει στην αποθεραπεία 
και στην αποκατάσταση καταγμάτων και εγκεφαλικών 
και όχι μόνο. Λόγω της διαρκούς ενασχόλησής μας με 
ανοϊκούς ασθενείς, η μονάδα μας έχει μεγάλη εμπειρία 
στις νευροεκφυλιστικές παθήσεις γενικότερα. Στον 
σχεδιασμό και τη διαδικασία αποκατάστασης συμμετέχει 
ολόκληρη η διεπιστημονική ομάδα του Άκτιου.  
Με την εγγραφή στα προγράμματα φυσικοθεραπείας και 
άσκησης, παρέχεται και ελεύθερη χρήση του εξοπλισμού 
σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες.  
Εκτός των ατομικών προγραμμάτων αποκατάστασης, κάθε 
εβδομάδα διεξάγονται 6 Θεραπευτικές Ομάδες Άσκησης 
και Γυμναστικής ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους 
και τις ανάγκες των ενοίκων μας.  
Επιπλέον, σε ένα «ψηφιακό» περιβάλλον, σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα, οι ένοικοί μας μπορούν να 
αθληθούν, να κάνουν σκι, να παίξουν μπόουλινγκ, τένις 
κτλ ενώ παράλληλα εξασκούνται στην ισορροπία και 
γυμνάζονται με την ψηφιακή κονσόλα Wii της 
Nintendo.  

Στον εξοπλισμό που διαθέτει η μονάδα μας περιλαμβάνονται: 
  

Φορητό μηχάνημα ηλεκτροθεραπείας με ρεύματα TENS για 
ενίσχυση του φυσικοθεραπευτικού αποτελέσματος και 
ανάσχεση του πόνου 

Φορητός υπέρηχος για δυσκαμψίες, ρευματοειδείς διεργασίες ή 
μετά από τραυματισμό και παρατεταμένη ακινησία. 

Ποδήλατο παθητικής γυμναστικής (ιδιαίτερα χρήσιμο σε 
περιπτώσεις όπου το γνωστικό έλλειμμα δεν επιτρέπει τη 
συνεργασία του ενοίκου με τον φυσικοθεραπευτή). 

Στατικό ποδήλατο ενεργητικής γυμναστικής για μεγαλύτερο 
βαθμό δυσκολίας, αύξηση της αντοχής και ενδυνάμωση 

Ειδικές σκάλες και διάδρομος βάδισης για επανεκπαίδευση και 
διατήρηση της κινητικότητας και της βάδισης 

Ηλεκτρικός διάδρομος για ανάπτυξη και της ισορροπίας και 
γενικότερη ενίσχυση της ιδιοδεκτικότητάς του θεραπευόμενου. 

Πολυμηχάνημα για ενεργητική άσκηση με βάρη για ενδυνάμωση 
των μυών 

Ελλειπτικό για ενίσχυση των μυών των ποδιών και αύξηση της 
λειτουργικότητας 

Wii fit/ sports 

Ομάδα Θεάτρου και Κίνησης 
Η ομάδα Θεάτρου και Κίνησης του Άκτιου 
πραγματοποιείται δυο φορές την εβδομάδα, 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της μονάδας 
μας. Με την εκδραμάτιση παραμυθιών και 
τραγουδ ιών  επ ι τ υ γχάνουμε  την 
κινητοποίηση των συμμετεχόντων τόσο σε 
σωματικό επίπεδο (αναπαράσταση, χορός) 
όσο και σε ψυχικό–συναισθηματικό επίπεδο 
(έκφραση συναισθημάτων, αφύπνιση 
προηγούμενων εμπειριών, ενίσχυση της 
μνήμης). Την ομάδα συντονίζει ο ηθοποιός 
και σκηνοθέτης Αλέξιος Κοτσώρης, με τη 
βοήθεια του εκπαιδευόμενου σύμβουλου 
Νίκου Σταθόπουλου. 
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Στον Άκτιο και στον Άκτιο Μονάδα Alzheimer μπορείτε να δείτε πόση έμφαση 
δίνουμε σε υπηρεσίες φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας, αποθεραπείας και 
αποκατάστασης από εγκεφαλικά και κατάγματα καθώς και την εξειδίκευσή μας στην 
άνοια και τη νόσο Alzheimer.  
 

Οι χώροι μας είναι ιδιαίτεροι, γεμάτοι χρώματα, φως και μουσική. Η δυναμικά 
εναλλασσόμενη διακόσμηση, οι πίνακες, ο φωτισμός, η ζωγραφική, οι χειροτεχνίες και οι 
φωτογραφίες αναδεικνύουν την καθημερινότητα των ενοίκων μας και βοηθούν στον 
προσανατολισμό τους στον χώρο και στον χρόνο.  
 

Στον Άκτιο πραγματοποιούνται τουλάχιστον 6 ομάδες δραστηριοτήτων την 
ημέρα ενώ λειτουργούν και ομάδες χοροθεραπείας, δραματοθεραπείας και 
μουσικοθεραπείας. Διοργανώνονται επίσης συχνές έξοδοι για καφέ ή βόλτες στην 
πόλη, μετά από συνεννόηση.  
 

Θέλουμε ο Άκτιος να θυμίζει παιδικό σταθμό, ένα χώρο ζωής και υγείας. 
 
Οι δυο μονάδες λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα του ίδιου κτιρίου και διαθέτουν: 
• Σαλόνια 
• Τραπεζαρίες 
• Ηome cinema 
• Χώρους απασχόλησης και ψυχαγωγίας ενοίκων 
• Βιβλιοθήκη και αίθουσα υπολογιστών 
• Χώρο φαρμακείου 
• Φυσικοθεραπευτήριο με όργανα γυμναστικής και αποκατάστασης 
• Χώρο κομμωτηρίου 
• Βεράντες και κήπο 
Τα δωμάτια είναι μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια με μπάνιο, μπαλκόνι, 
τηλεόραση, κλιματισμό, κουμπί κλήσης νοσηλευτών και τηλέφωνο με σύνδεση σε 
τηλεφωνικό κέντρο.  

Δυναμική Φροντίδα 
 

Οι διπλωματούχοι προϊστάμενοι νοσηλευτές μας και οι ειδικά 
εκπαιδευμένοι νοσηλευτές και φροντιστές μας διασφαλίζουν 
υψηλό επίπεδο νοσηλείας και φροντίδας όλο το εικοσιτετράωρο 
με τη συνεργασία ενός Παθολόγου, ενός Γενικού Ιατρού και 
μιας Νευρολόγου υπό την εποπτεία της Νευρολόγου-
Ψυχιάτρου Παρασκευής Σακκά.  
Στον Άκτιο απασχολούνται, επίσης, τρεις Ψυχολόγοι, μια 
Κοινωνική Λειτουργός και μια Φυσικοθεραπεύτρια και 
εκπαιδεύονται κάθε χρόνο δεκάδες εθελοντές-φοιτητές 
ψυχολογίας, συμβουλευτικής, δραματοθεραπείας και 
μουσικοψυχοθεραπείας.  

Εξειδίκευση στην άνοια  
Ο Άκτιος – Μονάδα Alzeimer είναι ίσως η πιο εξειδικευμένη μονάδα μακροχρόνιας φιλοξενίας ηλικιωμένων με άνοια στην 
Ελλάδα. Οι συνεργάτες μας εκπαιδεύονται διαρκώς στη διαχείριση και τη φροντίδα των ανθρώπων με άνοια και οι χώροι μας είναι 
διαμορφωμένοι για να διευκολύνουν τη διαβίωσή τους. Στον Άκτιο το να ξεχνάς ή το να μη θυμάσαι, το να μην μπορείς να τα 
«καταφέρεις» μόνος σου ή το να χρειάζεσαι νοσηλευτική φροντίδα, δεν είναι «κακό»!  

Στην Επιστημονική Επιτροπή του Άκτιου συμμετέχουν 
μεταξύ άλλων: 
• Ο διευθύνων σύμβουλος του διεθνούς φήμης «Alzheimer 

Disease Centre» Καθηγητής Ψυχιατρικής Michael 
Davidson 

• Ο Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Τελ Αβιβ 
και διευθύνων σύμβουλος του διεθνούς φήμης 
«Νοσοκομείου Αποκατάστασης Sheba» Shlomo Noy 

• Ο Επίκουρος Καθηγητής της Ψυχιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνης Πολίτης 

• Η Νευρολόγος-Ψυχίατρος Παρασκευή Σακκά 
• Η Ψυχολόγος-Γεροντολόγος κα Μαρίνα Πολυκάρπου  
• Ο Ψυχολόγος-Δρ Γεροντολογίας Κωστής Προύσκας 

www.aktios.gr 

Ένας πολύχρωμος και ζωντανός οργανισμός φροντίδας ηλικιωμένων, 
είναι έτοιμος να υποδεχθεί εσάς και τους οικείους σας και να σας 
προτείνει ένα ιδιαίτερο μοντέλο φροντίδας, πρωτόγνωρο για τα 
ελληνικά δεδομένα.  

Εξειδίκευση στην αποκατάσταση και την αποθεραπεία 
Με τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό συμβάλουμε στην αποθεραπεία και στην αποκατάσταση 
καταγμάτων και εγκεφαλικών και όχι μόνο. Στον σχεδιασμό και τη διαδικασία αποκατάστασης συμμετέχει ολόκληρη η 
διεπιστημονική μας ομάδα.  
 

Με την εγγραφή στα προγράμματα φυσικοθεραπείας και άσκησης, σας παρέχεται και ελεύθερη χρήση του εξοπλισμού σε 
συγκεκριμένες μέρες και ώρες.  
 

Εκτός των ατομικών προγραμμάτων αποκατάστασης, κάθε εβδομάδα διεξάγονται και 6 Ομάδες Άσκησης και Γυμναστικής 
διαφορετικών βαθμίδων δυσκολίας ανάλογα με τις ανάγκες των ενοίκων μας.  


