
Καλώς ορίσατε στο 10ο τεύχος των Στιγμών του Άκτιου! 

Οι άνθρωποι που πάσχουν από άνοια ζουν πολλές φορές σε μια παράλληλη πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα 
σπάνια επιδέχεται αμφισβήτησης. Το συγγενικό πλαίσιο και οι επαγγελματίες φροντιστές προσπαθούν και προσαρμόζονται 
στα «παράλογα» αιτήματα, στη διαταραγμένη αίσθηση του χώρου και του χρόνου, στην αναφορά σε αγαπημένα πρόσωπα 
του παρελθόντος. Πολλές φορές όμως συγκλονίζονται, πονούν και θλίβονται, στέκονται ανήμποροι, αβοήθητοι και 
ανενημέρωτοι μπροστά στην ισοπέδωση και τις αλλαγές που προκαλεί η άνοια στη συμπεριφορά και στην προσωπικότητα 
των αγαπημένων τους ανθρώπων.  

Εκεί ακριβώς είναι όμως που μπορεί να συμβάλει στη βελτιστοποίηση της φροντίδας και στην διασφάλιση της ποιότητας 
ζωής ο επαγγελματισμός των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων όπως ο Άκτιος. Με σταθερό ημερήσιο πρόγραμμα, με 
πολλές εναλλαγές σε ερεθίσματα, με χρώμα, μουσική, δραστηριότητες, κινητοποίηση, κοινωνικοποίηση, άσκηση, 
ψυχαγωγία και νοητική ενδυνάμωση και παράλληλα με ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα και άριστη ιατρική παρακολούθηση 
των φιλοξενουμένων μας καταφέρνουμε να είμαστε ίσως το πιο καταρτισμένο κέντρο διαμονής ανθρώπων με άνοια στη 
χώρα.  

Οι προσπάθειες των εργαζομένων μας και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο φαίνονται και σε αυτό το τεύχος των Στιγμών. 
Θα διαβάσετε για τις εκδηλώσεις μας και τις εκπαιδευτικές μας δράσεις, θα δείτε φωτογραφίες και θα ενημερωθείτε για τα 
καινοτόμα προγράμματα του ‘Άκτιου.    Καλή ανάγνωση! 

Κωστής Προύσκας, PhD 
Ψυχολόγος—Δρ Γεροντολογίας 
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Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
Ο εορτασμός των Χριστουγέννων ήταν και άλλη μια ευκαιρία για να 
μοιραστούμε μαζί με τους ενοίκους μας και τους συγγενείς τους 
στιγμές χαράς. Με μουσική, κέφι για χορό και γιορτινά εδέσματα ήταν 
ζήσαμε μια βραδιά απόλυτα ταυτισμένη με το Πνεύμα των 
Χριστουγέννων.  
Η γέννηση του Θεανθρώπου κάθε χρόνο συμβολίζει την ελπίδα, την 
αγάπη και την αλληλεγγύη στις ανθρώπινες σχέσεις, στοιχεία φυσικά 
απόλυτα ταυτισμένα με τη φιλοσοφία και το πνεύμα που διέπει 
ολόκληρη τη λειτουργία του Άκτιου. 

Στιγμές 

ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ 2012 
Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες απαιτήσεις που 
αναλαμβάνει ο άνθρωπος που φροντίζει το συγγενή του 
που πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ, H Εταιρεία 
Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών καθιέρωσε πριν από τέσσερα χρόνια 
την 18η Μαρτίου ως ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ για άτομα 
που πάσχουν από τη νόσο Αλτσχάιμερ. 
 
Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, η Εταιρεία Νόσου 
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, στην 
αίθουσα Ολυμπία της Αίγλης του Ζαππείου,  διοργάνωσε 
για τέταρτη χρονιά εκπαιδευτικά  σεμινάρια για τους 
οικογενειακούς φροντιστές, από τις 10:00 το πρωί έως 
και τις 20:00 το απόγευμα. 
 
Στις διαλέξεις πήραν μέρος 750 φροντιστές, ενώ 
παράλληλα, σε διαφορετική αίθουσα 300 ασθενείς 
συμμετείχαν στις ομάδες δημιουργικής απασχόλησης 
και νοητικής ενδυνάμωσης σε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές με οθόνες αφής, τις οποίες συντόνιζαν οι 
ψυχολόγοι και οι εθελοντές της Εταιρείας. 
 
Η εκδήλωση  περιελάμβανε  πέντε επαναλαμβανόμενους 
κύκλους εκπαιδευτικών διαλέξεων για τους φροντιστές, 
διάρκειας δύο ωρών ο καθένας, τις οποίες 
πραγματοποίησαν εκ περιτροπής η πρόεδρος της 
Εταιρείας, Δρ. Παρασκευή Σακκά, νευρολόγος-
ψυχίατρος, ο κ. Βασίλης Βαγενάς, νευρολόγος, 
υπεύθυνος ιατρείου Άνοιας, 1ου  Νοσοκομείου ΙΚΑ, ο κ. 
Λυκούργος Καρτσακλής, νευρολόγος, υπεύθυνος του 
ιατρείου μνήμης του Κέντρου Ημέρας της Εταιρείας στο 
Παγκράτι και ο  κ. Κων/νος Προύσκας, ψυχολόγος – δρ. 
γεροντολογίας, αντιπρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer και 
Πρόεδρος του Άκτιου. 
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Απόκριες 2012 
Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 κορυφώθηκαν οι εορταστικές δραστηριότητες μας για την περίοδο των αποκριών με 
το καθιερωμένο αποκριάτικο πάρτυ μας!  
Το θέμα μας αυτή τη χρονιά ήταν ελεύθερο, που σήμαινε πως ο μοναδικός περιορισμός ήταν η φαντασία και η τόλμη 
του καθενός στο να μοιραστούμε μια άλλη πλευρά του εαυτού μας.  
Το αποτέλεσμα ήταν μαγευτικό, με ενδυμασίες που ζωντάνευαν μέσα από τα λαμπερά τους χρώματα και σε συνδυασμό 
με την ευχάριστη διάθεση όλων, μας ταξίδεψαν σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και χορό, δίνοντας σε όλους μας την 
ευκαιρία να νιώσουμε πιο κοντά. 
Οι εργαζόμενοι στον Άκτιο εκτέλεσαν για άλλη μια φορά μια από τις καθιερωμένες χορογραφίες τους εντυπωσιάζοντας 
με το χιούμορ και το «ταλέντο» τους τους ενοίκους και τους επισκέπτες μας.  
Επαγγελματίες χορευτές χόρεψαν λάτιν χορούς δίνοντας μια γνήσια  λατινοαμερικανική ατμόσφαιρα στο πάρτυ μας. 

Ομιλία Παρασκευής Σακκά 
Την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε 
στον Άκτιο σεμινάριο αναφορικά με την άνοια 
και τη φροντίδα στην τρίτη ηλικία από την 
επιστημονικά υπεύθυνη του Άκτιου, νευρολόγο, 
ψυχίατρο κ Παρασκευή Σακκά.  
Στην ομιλία παρουσιάστηκαν δημογραφικά 
στοιχεία και επιδημιολογικές μελέτες αναφορικά 
με την εξέλιξη της νόσου στην Ελλάδα και 
εξετάστηκαν οι προκλήσεις που θα 
αντιμετωπίσουν στο μέλλον οι επαγγελματίες 
υγείας και γενικότερα οι φροντιστές 
ασθενών με άνοια. Τονίστηκε η σημασία 
παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας στους 
ασθενείς, τόσο υπό τη μορφή άρτιας 
νοσηλευτ ικής  περ ίθαλψης  όσο  κα ι 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενώ παράλληλα 
έγινε ιδιαίτερη μνεία σε νέες, μη φαρμακολογικές 
θεραπείες που εφαρμόζονται τόσο στην 
πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση της νόσου. 

Κοπή Πίτας 2012 
Το έθιμο της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, 
μας έφερε  όλους  μαζί το πρωινό της Κυριακής 8 
Ιανουαρίου να ανταλλάσσουμε ευχές για το νέο 
έτος.  
Την Πίτα έκοψαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του Άκτιου Δρ Κωστής Προύσκας και η 
Επιστημονικά Υπεύθυνη Δρ Παρασκευή Σακκά  
Οι «τυχεροί» της γιορτής αναδειχθήκαν με 
κλήρωση και στη συνεχεία  του γεύματος 
ακολούθησε τραγούδι και χορός.  

Στιγμές 

Ομάδες Εξόδου 
Εδώ και περίπου ένα χρόνο, στον Άκτιο ξεκινήσαμε μια νέα 
προσπάθεια για να ανταποκριθούμε και να καλύψουμε όσο γίνεται 
περισσότερο τις ανάγκες των ανθρώπων που φιλοξενούμε για 
κινητοποίηση, κοινωνικοποίηση και επαφή με την ευρύτερη 
κοινότητα.  
Για το λόγο αυτό σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται  ομάδες 
εξόδου αποτελούμενες από 2-3 ενοίκους και μέλους της 
Ψυχοκοινωνικής ή και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, για περίπατο, για 
καφέ, ή για εκκλησιασμό.  
Οι ομάδες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους ενοίκους που 
συμμετέχουν, όχι μόνο να διατηρήσουν απρόσκοπτη την επαφή 
τους με την κοινωνία, αλλά παράλληλα να γνωριστούν μεταξύ 
τους, να επικοινωνήσουν και να συσφίξουν τις μεταξύ τους 
σχέσεις. 



Σεμινάριο: Η ενεργός γήρανση ως πρόληψη για την νόσο Alzheimer   
Το 2012 έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Στο πλαίσιο 
αυτό την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου του 2012 πραγματοποιήθηκε στον Άκτιο σεμινάριο με θέμα την ενεργό γήρανση ως 
πρόληψη στη νόσο Alzheimer από την κα Μυρτώ Ράγγα, Ψυχολόγο—Γηραγωγό—Γεροντολόγο—Μυραγωγό.  
Η ενεργός γήρανση ουσιαστικά προωθείται μέσα από τους τομείς της απασχόλησης, της συμμετοχής στην κοινωνία και της 
ανεξάρτητης διαβίωσης και ο Άκτιος καθημερινά πασχίζει για να εκπληρώσει κατά το δυνατόν τις ανάγκες αυτές μέσα από τη 
διαρκή κινητοποίηση και κοινωνικοποίηση των ανθρώπων που φιλοξενεί. 
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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.  

Ομάδα Θεάτρου και Κίνησης: 
Μια από τις πιο εξειδικευμένες και μοναδικές παρεμβάσεις που 
οργανώνονται στον Άκτιο είναι η ομάδα Θεάτρου και Κίνησης, η οποία 
πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
της Μονάδας. Μέσα από την εκδραμάτιση τραγουδιών και παραμυθιών 
επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση του ατόμου σε κινητικό, νοητικό και 
συναισθηματικό επίπεδο καθώς και η ολόπλευρη κάλυψη των ιδιαίτερων 
αναγκών του για κοινωνικοποίηση και συντροφικότητα.  
Την ομάδα συντονίζει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Αλέξιος Κοτσώρης και 
αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της αφοσίωσης μας στο δυναμικό και 

σφαιρικό μοντέλο φροντίδας των ανθρώπων που φιλοξενούμε καθώς 
και στην εφαρμογή καινοτόμων και πρωτοποριακών για τα 

ελληνικά δεδομένα θεραπευτικών παρεμβάσεων. 

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 Σωματικής Άσκησης 
Στις 16 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στον 
Άκτιο σεμινάριο με θέμα: « Σωματική 
Άσκηση  στην  Τρίτη Ηλικία: Ποτέ δεν είναι 
αργά ». Παρουσιάστηκαν τα οφέλη της 
αερόβιας και της ήπιας αναερόβιας άσκησης 
για τους ανθρώπους της τρίτης και 
τέταρτης ηλικίας όσον αφορά στο 
αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό και το 
μ υ ο σ κ ε λ ε τ ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α  β ά σ ε ι 
επιστημονικών ερευνητικών μελετών. 
Συζητήθηκε μεταξύ άλλων και η συμβολή 
στην εύρεση κινήτρου που μπορεί να 
προσφέρει η χρησιμοποίηση της ψηφιακής 
κονσόλας Wii σε μία μεγάλη μερίδα των 
ασθενών με άνοια, αφού παρέχει τη 
δυνατότητα να μετατρέπει την θεραπευτική 
άσκηση σε παιχνίδι για τον ηλικιωμένο. 

Στιγμές 
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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 

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.  


