
Καλώς ορίσατε στο 9ο τεύχος των Στιγμών του Άκτιου! 

Εν μέσω κρίσης και κλίματος οικονομικής και κοινωνικής αβεβαιότητας ο Άκτιος παραμένει δραστήριος διατηρώντας τον 
πρωτοποριακό του χαρακτήρα και παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοφανείς για την Ελληνική πραγματικότητα.  

Οι ένοικοί μας συνεχίζουν να απολαμβάνουν την υψηλής ποιότητας φροντίδα μας, και πλήθος παρεμβάσεων και 
δραστηριοτήτων. Το διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο τεύχος πήγαμε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, 
οργανώσαμε επιμορφωτικά σεμινάρια, κάναμε ομιλίες στην κοινότητα, συμμετείχαμε σε εκθέσεις και εκδηλώσεις και 
γιορτάσαμε! Γιορτάσαμε αρκετά, γιατί εμείς στον Άκτιο είμαστε γνωστοί για τα πάρτυ μας και τις εκδηλώσεις μας.  

Πιο πρόσφατα, στο πάρτυ για τα τέταρτα γενέθλια του Άκτιου είχα την ευκαιρία ξανά να ευχαριστήσω και να συγχαρώ 
τους συνεργάτες μου, όλους τους εργαζόμενους στον Άκτιο οι οποίοι με σκληρή δουλειά, μα και με χαμόγελο, βοηθούν να 
παραμένει ο Άκτιος ένα από τα πλέον καταξιωμένα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων στη χώρα μας. Σε αυτήν την 
προσπάθεια βοηθάτε και εσείς, οι φίλοι του Άκτιου και οι συγγενείς των ενοίκων μας.  

Θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου σε όλους σας για άλλη μια φορά.  

Καλή ανάγνωση! 

Κωστής Προύσκας, PhD 

Στιγμές 
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Επιμορφωτικά Σεμινάρια στον Άκτιο 
Στον Άκτιο εξακολουθούμε να πιστεύουμε και να υποστηρίζουμε την ανάγκη για συνεχή 
επιμόρφωση και διαρκή εκπαίδευση των φροντιστών, των επαγγελματιών και των 
οικογενειών ανθρώπων που υποφέρουν από άνοια.  
 

Το σεμινάριο που οργανώθηκε με ομιλητή τον Δρα Προύσκα αφορούσε τη συμπεριφορά 
προς τους ανθρώπους με άνοια, αναλύοντας διεξοδικά τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο της 
ασθένειας που επιφέρει πολλές αλλαγές στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά.  
Παράλληλα, ο Δρ Προύσκας παρέθεσε χρήσιμες πρακτικές συμβουλές σε ζητήματα όπως 
η χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής, η προσωπική υγιεινή και η επιθετικότητα.  
Έχει παρατηρηθεί ότι πάντοτε αποδεικνύεται ιδιαίτερα εποικοδομητική η συζήτηση που 
έπεται της ομιλίας. Μολονότι  τα προβλήματα και τα θέματα εξατομικεύονται ανάλογα με 
τον κάθε ασθενή, η αγωνία και η ανακούφιση από την εξεύρεση μιας πιθανής λύσης είναι 
κοινή για όλους.  
 

Εκδρομή στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο 
Στις 25 Οκτωβρίου του 2011 και με σύμμαχό μας τον καλό καιρό, 
πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη εκδρομή μας στο Αττικό 
Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα.  
Εκεί οι άνθρωποι που φιλοξενούμε μαζί με τους συγγενείς τους και 
τους φροντιστές που τους συνόδευαν είχαν την ευκαιρία να δουν  
τον ξεχωριστό κόσμο της άγριας φύσης σε ένα ασφαλές περιβάλλον 
και να θαυμάσουν ζώα και πτηνά που δεν είχαμε ξαναδεί παρά μόνο 
στην τηλεόρασή μας.  
Το ενδιαφέρον, η περιέργεια και ο ενθουσιασμός ήταν έκδηλος σε 
όλους, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά πως οι πραγματικές 
ανάγκες των ηλικιωμένων ανθρώπων είναι πολύπλευρες. Η δίψα 
τους για κοινωνικοποίηση και νέες εμπειρίες ακόμα και σε αυτή την 
προχωρημένη ηλικία είναι πάντα κινητήριος δύναμη σε όλες τις 
προσπάθειές μας.  
Εξάλλου, η εκδρομή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης 
που έχει αναλάβει ο Άκτιος για παροχή υπηρεσιών που ξεπερνούν 
τα καθιερωμένα πρότυπα, αποσκοπώντας στην ολόπλευρη κάλυψη 
των αναγκών των ενοίκων μας και στην περαιτέρω ενίσχυση των 
δεσμών τους με τους συγγενείς τους και με τους ανθρώπους που 
τους φροντίζουν. 
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Πάρτυ στον Κήπο 
Την 31η Αυγούστου αποχαιρετήσαμε το Καλοκαίρι και υποδεχθήκαμε το 
Φθινόπωρο με τη γιορτή που οργανώσαμε στον ανακαινισμένο κήπο της 
Μονάδας.  
Είχαμε για μια ακόμα φορά την ευκαιρία να διασκεδάσουμε και να περάσουμε 
μερικές στιγμές ξενοιασιάς και ευχαρίστησης με τους ενοίκους μας, την 
οικογένειά τους και τους φίλους μας σε ένα ζεστό, ασφαλές και 
προστατευμένο πλαίσιο.  
Εξάλλου οι εορταστικές αυτές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα στους χώρους της Μονάδας, αναδεικνύουν με τον 
καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία πίσω από το μοντέλο φροντίδας που 
εφαρμόζουμε για διασφάλιση της ποιότητας ζωής για τους ηλικιωμένους που 
φροντίζουμε και τις οικογένειές τους και για τους εργαζόμενους σε εμάς. 

www.aktios.gr 

Στιγμές 

Συμμετοχή στην 1η Έκθεση για την Τρίτη Ηλικία στο Ζάππειο 
O Άκτιος συμμετείχε ενεργά στην 1η Έκθεση για την Τρίτη Ηλικία που 
διεξήχθη στο Ζάππειο στις 23-25 Σεπτεμβρίου του 2011. Στο περίπτερο του 
Άκτιου υπήρχαν ειδικά εκπαιδευμένοι επιστήμονες για πληροφορίες σχετικά 
με τις μονάδες του΄Άκτιου και τις πρωτοποριακές υπηρεσίες που παρέχονται 
σε αυτές.  

Ο διευθυντής της Μονάδας, Ψυχολόγος και Δρ. Γεροντολογίας Κωστής 
Προύσκας πραγματοποίησε δυο ομιλίες. Στην πρώτη, ανέλυσε τον κατάλληλο 
τρόπο συμπεριφοράς και προσέγγισης των ασθενών με Alzheimer από τους 
φροντιστές τους, παρέχοντας παράλληλα χρήσιμες πρακτικές συμβουλές. Στη 
δεύτερη ομιλία παρουσίασε το πρωτοποριακό δυναμικό μοντέλο φροντίδας 
που εφαρμόζεται στον Άκτιο, το οποίο αποβλέπει, όχι απλά στην παροχή 
υπηρεσιών υγείας που ξεπερνούν κατά πολύ τα ισχύοντα δεδομένα στην 
Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής 
τόσο για τους ενοίκους όσο και για τους συγγενείς τους.  

Η ποιότητα ζωής των ανθρώπων που έχουν εμπιστευθεί τη διαβίωσή τους και 
τη φροντίδα τους σε εμάς, αποτελεί βασική παράμετρο επιτυχίας στο έργο 
μας και, ως στοιχείο που συχνά παραβλέπεται στην απόπειρα παροχής 
ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας, αποτελεί μείζονα παράγοντα που μας 
διαφοροποιεί από άλλες αντίστοιχες προσπάθειες στην Ελλάδα. 

Τέταρτα Γενέθλια του Άκτιου 
Στις 5 Νοεμβρίου γιορτάσαμε τα 4 χρόνια λειτουργίας του Άκτιου.  Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με φίλους και 
συνεργάτες που μας έχουν συνοδέψει στην πορεία μας αυτά τα χρόνια, να έρθουμε πιο κοντά και να μοιραστούμε 
ευχάριστες στιγμές με τους ανθρώπους που φιλοξενούμε στη Μονάδα και να μοιραστούμε κοινές ελπίδες και προσδοκίες 
για το μέλλον. 
Στα 4 αυτά χρόνια λειτουργίας του ο Άκτιος άλλαξε πολύ και συνεχίζει διαρκώς να διαμορφώνεται και να εξελίσσεται ούτως 
ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει καθημερινά, σε κάθε μια από τις «Στιγμές» του, εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας 
για ηλικιωμένους ανθρώπους με άνοια και για αποκατάσταση.  
Ο στόχος είναι ένας, ο αυτονόητος.  Να αποτελεί ο Άκτιος μια όαση αισιοδοξίας και σταθερότητας τόσο για τους 
ανθρώπους που φιλοξενούμε και τους συγγενείς τους όσο και για την ευρύτερη κοινότητα. 
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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.  

Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer και Ιανός 
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τη νόσο Alzheimer ο 
Άκτιος πραγματοποίησε επιμορφωτική εκδήλωση στο βιβλιοπωλείο 
Ιανός με σκοπό να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και να 
προταθεί ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα μοντέλο 
αντιμετώπισης της νόσου και ολοκληρωμένης παροχής φροντίδας 
στους ασθενείς που υποφέρουν από αυτή.  
Σύμφωνα με έρευνες η νόσος Alzheimer ήδη καταγράφει 
σημαντικά ποσοστά στον ελληνικό πληθυσμό, που αναμένεται να 
αυξηθούν δραματικά στο μέλλον.  
Μέσω της εκδήλωσης στον Ιανό προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε 
ένα μοντέλο φροντίδας ικανό να προσφέρει ανακούφιση στους 
ασθενείς αλλά και στις οικογένειες τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις 
που εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση 
στον Άκτιο.  
Η εκδήλωση σημείωσε ιδιαίτερη 
επιτυχία καθώς υπήρξε έντονο 
ενδιαφέρον και συμμετοχή. 

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 

Σεμινάριο Ρεφλεξολογίας  
Στις 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στον Άκτιο 
σεμινάριο με θέμα την Ρεφλεξολογία και την 
εφαρμογή της σε ασθενείς με άνοια.  
Πρόκειται για μια εξειδικευμένη θεραπευτική 
μέθοδο, εντελώς ακίνδυνη και ανώδυνη από την 
οποία πιθανόν μπορεί να ωφεληθεί ο ασθενής 
ανεξάρτητα από ποιο στάδιο της ασθένειας 
διανύει.  
Η συμπληρωματική αυτή μέθοδος στηρίζεται στις 
αυτοθεραπευτικές δυνάμεις του σώματος και 
βοηθά καταλυτικά στην ανακούφιση των ασθενών 
από τον σωματικό πόνο που συχνά βιώνουν.  
Ο Άκτιος, στα πλαίσια της ολιστικής θεραπευτικής 
προσέγγισης που εφαρμόζει στη φροντίδα των 
ενοίκων που φιλοξενεί παρέχει τη δυνατότητα σε 
όποιον ένοικο επιθυμεί να επωφεληθεί από ένα 
εξατομικευμένο πρόγραμμα ρεφλεξολογίας, σε 
συνεργασία με τον Ρεφλεξολόγο Φώτη Σκουρλέτη. 
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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 

• Η Νευρολόγος-Ψυχίατρος και Πρόεδρος της Εταιρίας Νόσου 
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Παρασκευή Σακκά 

• Η Ψυχοθεραπεύτρια και Διευθύντρια του M.A. Κλινικής-Συμβουλευτικής 
Ψυχολογίας του La Salle University και Καθηγήτρια Ψυχολογίας του 
SUNY Christine McGuire 

• Η Ψυχολόγος-Γεροντολόγος και Γενική Διευθύντρια του Ομίλου 
MATERIA Μαρίνα Πολυκάρπου  

• Ο Ψυχολόγος-Δρ Γεροντολογίας και Γενικός Διευθυντής του Άκτιου 
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.  


