
Καλώς ορίσατε στο 11ο τεύχος των Στιγµών του Άκτιου! 

∆ιαρκώς βοµβαρδιζόµαστε από κακές ειδήσεις και από τον αντίκτυπο που η γενικότερη οικονοµική κρίση έχει και θα έχει 
στη ζωή µας. Ξεχνάµε όµως πώς µπορούµε µε το δικό µας φωτεινό παράδειγµα εµείς οι ίδιοι να φέρουµε την αλλαγή στη 
χώρα µας, στο χώρο που ζούµε και εργαζόµαστε.  

Τα τελευταία χρόνια στον Άκτιο δεχόµαστε διαρκώς επισκέψεις από ξένες χώρες οι οποίες ζητούν να δουν και να 
µελετήσουν το µοντέλο φροντίδας που έχουµε αναπτύξει.  Το µοντέλο του Άκτιου, που εµείς ονοµάζουµε χαριτολογώντας 
“Μοντέλο Παιδικός Σταθµός” βασίζεται στα παιδικά στοιχεία που βρίσκονται στην ψυχή κάθε ανθρώπου και αναζητούν το 
παιχνίδι και την ψυχαγωγία. Πάνω σε αυτά, εµείς χτίζουµε καθηµερινά ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις οι οποίες 
υποστηρίζονται από ειδικούς επιστήµονες, εκπαιδευµένο νοσηλευτικό προσωπικό και διαρκή εγρήγορση. Σε αντίθεση µε 
την κυριαρχούσα άποψη για συρρίκνωση και περιορισµό, εµείς µεγαλώνουµε, ανανεωνόµαστε και γινόµαστε καλύτεροι. 
Αυτήν ακριβώς την προσέγγιση έρχονται να µελετήσουν οι συνάδελφοι από άλλες χώρες και τους ξαφνιάζει το γεγονός ότι 
οι νέες ιδέες και η δυναµική προσέγγιση µπορούν να γεννηθούν και να εφαρµοστούν εν µέσω κρίσης. Είναι, όµως, 
ξεκάθαρο πια για εµάς ότι η κρίση είναι πρόκληση. Είναι αφορµή για παροχή υπηρεσιών ποιότητας µε ουσία και σεβασµό 
προς τον άνθρωπο και την επιστήµη.  

Σε αυτήν την πρόκληση, σας θέλουµε κοντά µας. Εµείς στον Άκτιο είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε να 
προσπαθούµε. Και αν από αυτήν τη δύσκολη πορεία, κατά καιρούς, αποχωρούν αγαπηµένοι συνάδελφοι για να 
ακολουθήσουν τους δικούς τους δρόµους, τους θυµόµαστε µε αγάπη και τους ευχόµαστε να έχουν τη δύναµη που 
χρειάζεται κάθε νέο ξεκίνηµα! 

Κωστής Προύσκας, PhD 
Ψυχολόγος—∆ρ Γεροντολογίας 
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Πάσχα 2012 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τις άγιες µέρες του Πάσχα ο Άκτιος 
προσάρµοσε το πρόγραµµα και την λειτουργία του στις ιδιαίτερες 
ανάγκες της χριστιανικής µας πίστης.  
Παρακολουθήσαµε µε ευλάβεια καθηµερινά την θεία λειτουργία και 
την πορεία του Θείου δράµατος. Βάψαµε τα πασχαλινά αυγά, 
φτιάξαµε πασχαλινά κουλούρια, στολίσαµε τις λαµπάδες, 
επισκεφτήκαµε τον επιτάφιο  και τέλος βάψαµε τους µπότηδες για 
το Μ. Σάββατο. 
Η παράδοση θέλει στον Άκτιο να γιορτάζουµε το Μ. Σάββατο το 
πρωί την πρώτη Ανάσταση του Κυρίου µε το σπάσιµο των 
Κερκυραϊκών µπότηδων στα µπαλκόνια, µε βεγγαλικά, κόρνες και  
χαρούµενη µουσική. Φέτος µαζί µας δεν ήταν µόνο οι ηλικιωµένοι 
µας µε τους συγγενείς τους και το προσωπικό µας αλλά και οι 
γείτονες µας οι οποίοι περιµένουν κάθε χρόνο τον εντυπωσιακό 
εορτασµό της πρώτης Ανάστασης στον Άκτιο. 

ΣτιγµέςΣτιγµέςΣτιγµέςΣτιγµές    

Επίσκεψη του University of Nebraska, Kearney 
Ο Άκτιος είναι, ίσως, το πλέον εξειδικευµένο κέντρο µακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωµένων µε Άνοια, αλλά και 
αποκατάστασης ποικίλων περιστατικών στην χώρα µας. Η παροχή των υπηρεσιών του βασίζεται σε ένα σύνθετο και 
δυναµικό µοντέλο που βασίζεται στην διασφάλιση της ποιότητας φροντίδας και την διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
γεγονός που καθιστά τον Άκτιο σηµείο συνάντησης επιστηµόνων από όλο τον κόσµο. 
 
Την Πέµπτη 7 Ιουνίου 2012, ο Άκτιος είχε την τιµή να φιλοξενήσει 26 Αµερικανούς Κοινωνικούς Λειτουργούς και 
Νοσηλευτές από το University of Nebraska, Kearney. O Άκτιος δέχτηκε τα θερµά συγχαρητήρια από τους συναδέλφους για 
το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει, όταν στις Η.Π.Α. το οικονοµικό κόστος φιλοξενίας σε µια Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωµένων είναι πολύ υψηλότερο, ενώ το επίπεδο των υπηρεσιών είναι αρκετά φτωχότερο ! 
 
∆εν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτες από Πανεπιστήµια και Μονάδες Φροντίδας του εξωτερικού επισκέπτονται τον Άκτιο 
για να δουν από κοντά το πρωτοποριακό µας πρόγραµµα που περιλαµβάνει νοσηλευτική φροντίδα και ιατρική 
παρακολούθηση αλλά και διαρκή κινητοποίηση, κοινωνικοποίηση, νοητική ενδυνάµωση και ψυχαγωγία των ενοίκων µας. 
Έχουµε υποδεχθεί αντιπροσωπίες από το Βέλγιο, τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας, την Γαλλία, την Πολωνία, το Ισραήλ, το 
Ηνωµένο Βασίλειο, την Κύπρο, το Σικάγο, το Κάνσας. ∆είχνουµε ένα άλλο πρόσωπο της Ελλάδας και κάνουµε φίλους 
παντού! Άκτιος δίνει την υπόσχεση πως θα συνεχίσει να προσφέρει το υψηλού επιπέδου επιστηµονικό του έργο, 
λειτουργώντας σταθερά ως ένας πρότυπος φορέας στην Φροντίδα Ηλικιωµένων στη χώρα µας. 
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Σεµινάριο: ‘Συµπεριφορά σε ανθρώπους µε 
Άνοια’ 
Την Παρασκευή 27 Απριλίου, ο Άκτιος 
διοργάνωσε σεµινάριο µε θέµα: ‘Συµπεριφορά 
σε ασθενείς µε Άνοια’ µε οµιλητή τον δρα Κωστή 
Προύσκα, Ψυχολόγο και ∆ρα Γεροντολογίας, 
Γενικό ∆ιευθυντή του Άκτιου.  
Ο ∆ρ Προύσκας αναφέρθηκε στα προβλήµατα 
και στις διαταραχές των ανθρώπων µε άνοια. Το 
σεµινάριο είχε πολλούς άξονες, ενώ ιδιαίτερη 
έκταση έλαβε το θέµα των συµπεριφορών 
προστασίας του ανοικού ασθενούς, καθώς και το 
ζήτηµα της ‘διπλής’ πραγµατικότητας, την οποία 
πρέπει να αντιµετωπίσει ο φροντιστής, όντας 
‘υγιής’ ψυχολογικά και ασφαλής. Ανοική και 
αντικειµενική πραγµατικότητα, λοιπόν, σε 
παράλληλη τροχιά.  

Ο Ρόλος της Μουσικής και του Τραγουδιού στην Άνοια 
Αδιαµφισβήτητα, η µουσική έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο ψυχισµό και βοηθά στην έκφραση 
συναισθηµάτων. Στο πλαίσιο της Άνοιας, µε τα τραγούδια εξυπηρετούνται και άλλοι στόχοι, κυρίως νοητικοί όπως η 
ενίσχυση της µνήµης µέσω της ανάκλησης στίχου και ρυθµού, η βελτίωση της συγκέντρωσης και της προσοχής, και η 
εγρήγορση των αντιληπτικών λειτουργιών. Όταν ένα τραγούδι συνοδεύεται από χορό ή µουσικά όργανα, οι κινητικές 
δεξιότητες του ανθρώπου µε άνοια βρίσκουν έδαφος για βελτίωση.  
 
Στις Οµάδες ∆ραστηριοτήτων που γίνονται καθηµερινά στον Άκτιο πετυχαίνουµε την αξιοποίηση των ιδιοτήτων του 
τραγουδιού και την επίτευξη δύο παράλληλων στόχων: Νοητική ενδυνάµωση και Ψυχαγωγία.  
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Καλοκαιρινή Γιορτή στον Άκτιο  
Στις 8 Ιουνίου του 2012, ο Άκτιος διοργάνωσε στον κήπο του 
την καλοκαιρινή του γιορτή µε πολύ µεγάλη επιτυχία!! Οι ένοικοί 
µας διασκέδασαν µαζί µε τους συγγενείς τους, αλλά και όλο το 
προσωπικό του Άκτιου, χορεύοντας σε καλοκαιρινούς ρυθµούς 
γνωστά µουσικά κοµµάτια από το παρελθόν. Το έντονο κέφι, η 
µουσική, ο χορός, το νόστιµο φαγητό και, κυρίως, τα χαρούµενα 
πρόσωπα των ενοίκων µας έκαναν αξέχαστη και αυτή τη 
καλοκαιρινή βραδιά στον Άκτιο.  

Σεµινάριο: ‘∆ιαταραχές στη λήψη τροφής στην 
Άνοια και εναλλακτικοί τρόποι σίτισης.’ - 
Ο Άκτιος πραγµατοποίησε, τη Παρασκευή 22 Ιουνίου 
2012, σεµινάριο µε θέµα:  ‘∆ιαταραχές στη λήψη τροφής 
και εναλλακτικοί τρόποι σίτισης.’ Οµιλητές ήταν η κα 
Κύνθια Κονδύλη, νευρολόγος και ο κος Ιωάννης 
Τυρµπάς, Γαστρεντερολόγος και Επεµβατικός 
Ενδοσκόπος. Στο σεµινάριο αναφερθήκαµε σε 
σηµαντικές διατροφικές διαταραχές που συχνά 
αναδύονται σε πλαίσιο άνοιας, π.χ. ανορεξία ή βουλιµία. 
Συγχρόνως, έγινε εκτεταµένη παρουσίαση των 
επιτυχηµένων εναλλακτικών τρόπων σίτισης, όπως η 
παρέµβαση της γαστροστοµίας που, τελευταία, όλο και 
περισσότερο προτείνεται από τους ειδικούς επιστήµονες 
ως µέσο σίτισης σε ανθρώπους µε προχωρηµένη άνοια 
που αρνούνται τη λήψη τροφής. Στο κλείσιµο του 
σεµιναρίου, το κοινό είχε την ευκαιρία να πληροφορηθεί 
τόσο για θεωρητικά όσο και πρακτικά ζητήµατα που 
σχετίζονται µε αυτό το σηµαντικό κεφάλαιο της άνοιας, 
τη διατροφή του ασθενούς. 



Πρωτοµαγία στον Άκτιο  
Οι ένοικοι του Άκτιου έπιασαν 
το Μάη φυτεύοντας µυρωδικά 
άνθη και όµορφα λουλούδια 
στον κήπο µας! Ακολούθησε 
διασκέδαση µε όµορφα και 
γνωστά τραγούδια παρέα µε 
τη κιθάρα να σπείρει τους 
ήχους της στον κήπο του 
Άκτιου, που ήταν γεµάτος από 
χαρούµενους ανθρώπους! 
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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.  

Ακόµη µία Συνεργασία Κορυφής µε το ΙΕΚ ∆ΟΜΗ 
Το ΙΕΚ ∆ΟΜΗ και η µονάδα φροντίδας ηλικιωµένων 
ΑΚΤΙΟΣ προχώρησαν σε µία µοναδική συνεργασία. Ο 
τοµέας Υγείας του ΙΕΚ ∆ΟΜΗ, που πρωτοστατεί σε 
επαγγελµατικές συνεργασίες που χαρακτηρίζονται από 
ανθρωπιά και ευαισθησία, θα είναι στρατηγικός σύµµαχος 
της µονάδας φροντίδας ηλικιωµένων ΑΚΤΙΟΣ.  
  
Ο ΑΚΤΙΟΣ αποτελεί το µοναδικό, υψηλών προδιαγραφών, 
εξειδικευµένο κέντρο φροντίδας ηλικιωµένων αλλά και 
ασθενών µε άνοια στην Αθήνα. Η λειτουργία του συνδυάζει 
το δυναµικό µοντέλο λειτουργίας που στηρίζεται στην 
υψηλή ποιότητα, την επιστηµονική φροντίδα και την 
ασφάλεια των φιλοξενούµενων, διατηρώντας παράλληλα 
το ζεστό σπιτικό περιβάλλον που τόσο έχει ανάγκη αυτή η 
ηλικία. 
 
Οι σπουδαστές του τοµέα Υγείας του ΙΕΚ ∆ΟΜΗ µπορούν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην µονάδα, να 
συµµετέχουν δηµιουργικά σε δραστηριότητες – 
εκδηλώσεις, αλλά και να συµβάλλουν µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στις ανάγκες ενός χώρου ζωής και υγείας 
όπως ο  ΑΚΤΙΟΣ. 

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 
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Ψυχοεκπαίδευση Οικογενειακών Φροντιστών 

Ο ∆ρ Κωστής Προύσκας, παραδίδει, σε τακτικά 
χρονικά διαστήµατα, διάφορες διαλέξεις και 
σεµινάρια µε θέµα την Τρίτη ηλικία και την 
Άνοια. Το τελευταίο τρίµηνο, µεταξύ άλλων, 
συµµετείχε σε ∆ιηµερίδα του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού µε θέµα: ‘Οι ηλικιωµένοι 
στην κρίση: Κοινωνικός Αποκλεισµός ή 
Κοινωνική Ενσωµάτωση;’ Επίσης, έλαβε µέρος 
σε σειρά οµιλιών σχετικά µε την Άνοια στο 
Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ (Ελληνική Εταιρεία 
Άνοιας), στη Θεσσαλονίκη (Ελληνική Εταιρεία 
για τη Νόσο Alzheimer) και τη Λεµεσσό 
(Σύνδεσµος Ιθάκη). Τέλος, συµµετέχει ενεργά 
στη σειρά εκπαιδευτικών σεµιναρίων για 
φροντιστές ατόµων µε άνοια, της Εταιρείας 
Νόσου Alzheimer και Συναφών ∆ιαταραχών 
Αθηνών. 
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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. ∆ιοργανώνονται 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.  

∆υναµική 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 ∆ιαταραχών Αθηνών Παρασκευή Σακκά 

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

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

• Ο Ψυχολόγος-∆ρ Γεροντολογίας και Γενικός ∆ιευθυντής του Άκτιου 
Κωστής Προύσκας 

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


