
Καλώς ορίσατε στο 12ο τεύχος των Στιγµών του Άκτιου! 

Όλοι εµείς που εργαζόµαστε ή ζούµε µε ηλικιωµένους ή ανθρώπους µε άνοια θυµόµαστε να «τιµάµε» και να 
αναδεικνύουµε τη σηµασία της στιγµής. Αναφέροµαι σε κάθε στιγµή από τη ζωή ενός ανθρώπου που καταφέρνουµε να 
αλλάξουµε, να βελτιώσουµε, να φωτίσουµε, ακόµη και για λίγα λεπτά ή λίγες ώρες της ηµέρας µε την παρέα µας, το 
χαµόγελό µας, το χάδι µας, την οµιλία, τη δραστηριότητα ή τα λόγια µας. Όσο µάταιο και αν ακούγεται, αυτό που πολλές 
φορές µένει στις αναµνήσεις µας είναι οι στιγµές.  
Καθήκον δικό µας, ως επαγγελµατίες υγείας και ψυχικής υγείας, είναι να έχουµε πάντα το νου µας ώστε να µην αφήνουµε 
αυτές τις στιγµές να χάνονται χωρίς να τις βλέπουµε ή να παίρνουµε δύναµη και αγάπη από αυτές. Οι στιγµές ζωής είναι 
πραγµατικά η ουσία της δουλειάς µας, είναι οι µνήµες µας από την δουλειά µας. Οι ηλικιωµένοι και οι άνθρωποι µε άνοια οι 
οποίοι µεταµορφώνονται και φωτίζονται, συµµετέχουν και εκφράζονται, αγαπιούνται και αγαπούν, κινητοποιούνται και 
δίνουν το παρόν, έστω και µόνο για µερικές στιγµές, είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόµαστε σε αυτόν τον χώρο.  
Σε αυτό το δύσκολο καθήκον, οι συνάδελφοι µας χρειάζονται διαρκή υποστήριξη και ενδυνάµωση από την ∆ιοίκηση.  
Ο Άκτιος προσπαθεί µέσω των οµάδων προσωπικού, των σεµιναρίων και της εκπαίδευσης των εργαζοµένων µας να 
βρίσκεται κοντά τους σε οποιαδήποτε στιγµή θλίψης, κόπωσης ή προσωρινής απογοήτευσης. Η υποστήριξη µας στο έργο 
τους είναι δεδοµένη, όπως είναι και η εµπιστοσύνη µας.  
Καθόλου τυχαία, ο τίτλος αυτού του εντύπου έχετε στα χέρια σας είναι «Στιγµές». Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και 
συνεργάτες µου για την προσφορά τους στην δηµιουργία και στην ανάδειξη αυτών των στιγµών. Να καλωσορίσω και εσάς 
στο 12ο τεύχος των Στιγµών του Άκτιου. Καλή Ανάγνωση 
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Τα πέµπτα γενέθλια του Άκτιου 
Ο Άκτιος στις 10 Νοεµβρίου γιόρτασε τα πέµπτα του γενέθλια µε µεγάλη επιτυχία! Στη 
γιορτή συµµετείχαν οι ένοικοι του Άκτιου µε τους συγγενείς τους, µόνιµοι συνεργάτες 
καθώς, επίσης, και το όλο το προσωπικό του Άκτιου. Εκείνο το βράδυ, τραγουδήσαµε, 
χορέψαµε και γευτήκαµε τα νόστιµα φαγητά της κουζίνας του Άκτιου. Όλοι µαζί, µε ένα 
πλατύ χαµόγελο, ευχηθήκαµε στον Άκτιο καλή δύναµη µπροστά στο έργο που σταθερά 
πέντε χρόνια προσφέρει στον «δύσκολο και απαιτητικό κόσµο» της Άνοιας. Ο ∆ρ. 
Προύσκας ευχαρίστησε τους συγγενείς των ανθρώπων µας για την εµπιστοσύνη τους και 
υποσχέθηκε ότι ο Άκτιος θα συνεχίσει να εξασφαλίζει την ποιότητα της καθηµερινής ζωής 
και της φροντίδας των ενοίκων του, µε εργαλεία την επιστηµονικότητα αλλά και την 
ανθρωπιά. 

ΣτιγµέςΣτιγµέςΣτιγµέςΣτιγµές    

Ο πλέον ολοκληρωµένος Σταθµός Ενηµέρωσης για την Άνοια στον «Άκτιο» 
Ο Άκτιος σας καλωσορίζει σε έναν ολοκληρωµένο και πολυδιάστατο Σταθµό 
Ενηµέρωσης για την Άνοια στις εγκαταστάσεις του στην Αγία Παρασκευή. Ο Σταθµός 
υποδέχεται άτοµα που θέλουν να πληροφορηθούν για τη φροντίδα του αγαπηµένου τους 
ανθρώπου, αλλά και να αξιοποιήσουν την παροχή πολυάριθµων εξειδικευµένων 
υπηρεσιών που ο Άκτιος παρέχει µε επιτυχία σε εξωτερικούς  ασθενείς. 
Τα ραντεβού στο Σταθµό Ενηµέρωσης για την Άνοια είναι δωρεάν, έχουν διάρκεια 
45 λεπτών και παρέχουν: 

Ενηµέρωση γύρω από θέµατα άνοιας, γενικά και ειδικά 
Συµβουλευτική για τη φροντίδα του αγαπηµένου σας προσώπου 
Ενηµέρωση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και παρεµβάσεις 
∆ωρεάν ενηµερωτικό υλικό για την άνοια από τη βιβλιοθήκη του Σταθµού 
Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Άκτιου 

Εκδροµή στο Θησείο 
Στην προσπάθεια που κάνουµε στον Άκτιο, για να ανταποκριθούµε 
και να καλύψουµε όσο γίνεται περισσότερο τις ανάγκες των ανθρώ-
πων που φιλοξενούµε για κινητοποίηση, κοινωνικοποίηση και επαφή 
µε την κοινωνία, πραγµατοποιήθηκε εκδροµή στο Θησείο. 
Με τον καιρό σύµµαχο της παρέας του Άκτιου, ξεκινήσαµε το πρωινό 
της 26ης Οκτωβρίου, βόλτα στην περιοχή της Πλάκας και του Θησείου. 
Με την Ακρόπολη σε απόσταση αναπνοής απολαύσαµε τα γλυκίσµα-
τα και τον καφέ µας, συντροφιά µε καλούς φίλους και συγγενείς των 
ενοίκων µας. 
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Sociable – Το νέο πρωτοποριακό πρόγραµµα Νοητικής Ενδυνάµωσης 
Ο Άκτιος προσφέρει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης ατοµικών συνεδριών Νοητικής 
Ενδυνάµωσης µέσω του πρωτοποριακού - για τα ελληνικά δεδοµένα - προγράµµατος 
Sociable. 
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα Νοητικής Ενδυνάµωσης και γνωστικής 
εξάσκησης µέσω της χρήσης υπολογιστών µε επιφάνεια αφής.To Sociable απευθύνεται σε 
άτοµα τρίτης ηλικίας µε φυσιολογικές γνωστικές λειτουργίες, άτοµα µε Ήπια Γνωστική 
∆ιαταραχή (MCI), άτοµα µε άνοια ήπιας ή µέτριας 
βαρύτητας. 

Κάποιες από τις γνωστικές λειτουργίες που ασκούνται 

µέσα απο τη χρήση του Sociable είναι η αντίληψη, η 

προσοχή, η µνήµη, οι εκτελεστικές λειτουργίες, η 

γλώσσα, η φαντασία και η δηµιουργικότητα, οι 

µαθηµατικοί υπολογισµοί, ο προσανατολισµός στο 

χωροχρόνο. 

ΣτιγµέςΣτιγµέςΣτιγµέςΣτιγµές    

Σεµινάρια  Εκπαίδευσης Φροντιστών - Εταιρεία 
Νόσου Alzheimer & Συναφών ∆ιαταραχών Αθηνών 
O Άκτιος συµµετέχει σταθερά στα Σεµινάρια Εκπαίδευσης 
Φροντιστών που οργανώνει η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & 
Συναφών ∆ιαταραχών Αθηνών. 
Η Πρόεδρος της Εταιρείας και Επιστηµονική Υπεύθυνη του Άκτιου 
∆ρ. Παρασκευή Σακκά, Ψυχίατρος & Νευρολόγος, παρουσίασε, 
στις 31 Οκτωβρίου, την οµιλία της µε θέµα: «Νόσος Αλτσχάιµερ, 
απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις. Αρχικά συµπτώµατα, 
κληρονοµικότητα κ.ά.» 
Ο ∆ρ. Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος - Γεροντολόγος, Γενικός 
∆ιευθυντής του Άκτιου & Αντιπρόεδρος της Εταιρείας παρουσίασε, 
στις 21 Νοεµβρίου, διάλεξη µε θέµα: "Φροντίδα και Ανοϊκή 
Πραγµατικότητα", ενώ στις 28/11 η οµιλία του ∆ρα Κ.Προύσκα είχε 
θέµα: "Συµπεριφορά σε άτοµα µε Άνοια". 
Επίσης, η Νευρολόγος του Άκτιου, κα Κύνθια Κονδύλη, συνεργάτις 
του Ιατρείου Μνήµης του Υγεία, µίλησε στις 07 Νοεµβρίου - µέσα 
από τη παρουσιασή της - για τα «Είδη της Άνοιας: Συµπτώµατα, 
Εξέλιξη, Φαρµακοθεραπεία». 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής 
- Αθήνα 
O Άκτιος έδωσε το παρόν, µε τρεις παρουσιάσεις, στο 12ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής (1-3 
Νοεµβρίου) που έλαβε χώρα στο Ξενοδοχείο Τιτάνια: ο ∆ρ 
Προύσκας µίλησε για την "Εξασφάλιση της ποιότητας φροντίδας στις 
ΜΦΗ" και για την "Σηµασία της εκπαίδευσης των επαγγελµατιών 
φροντιστών ηλικιωµένων µε άνοια για τη διασφάλιση της ποιότητας 
της φροντίδας και της ποιότητας ζωής". Ο Ψυχολόγος του Άκτιου κος 
Βαλάντης Χουτοχρήστος παρουσίασε το  "∆υναµικό Μοντέλο 
Φροντίδας ασθενών µε άνοια σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων"  

2η έκθεση για την τρίτη ηλικία στο 
Ζάππειο Μέγαρο 
Ο Άκτιος για δεύτερη συνεχή χρονιά συµµετείχε 
µε το δικό του περίπτερο και µε παρουσιάσεις στο 
Ζάππειο Μέγαρο στο πλαίσιο της 2ης  έκθεσης  
για την τρίτη ηλικία, µιας έκθεσης αφιερωµένης 
στον γηράσκοντα άνθρωπο. Η ∆ρ. Παρασκευή 
Σακκά, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Πρόεδρος της 
Εταιρίας Νόσου Alzheimer και Συναφών 
∆ιαταραχών Αθηνών και Επιστηµονικά Υπεύθυνη 
των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων Άκτιος, 
µίλησε µε θέµα: «Η νόσος Alzheimer σήµερα». 
Ο ∆ρ. Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος-
Γεροντολόγος, Γενικός ∆ιευθυντής του Άκτιου και 
αντιπρόεδρος της Εταιρίας Νόσου Alzheimer και 
Συναφών ∆ιαταραχών Αθηνών, µίλησε για τις 
«Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων µε εξειδίκευση 
στην Άνοια», για το σπουδαίο ζήτηµα «Ανοϊκή 
πραγµατικότητα, πως συµπεριφερόµαστε σε 
άτοµα µε Άνοια». 
Τέλος ο Άκτιος, µαζί µε πλήθος κόσµου, 
συµµετείχε ενεργά στην πορεία µνήµης από το 
Σύνταγµα στο Ζάππειο σε µια συµβολική πορεία, 
ανήµερα της παγκόσµιας ηµέρας Alzheimer, όπου 
εκφράστηκε η συµπαράσταση στις 200.000 
οικογένειες συµπολιτών µας που προσπαθούν να 
τα βγάλουν πέρα µε µια νευροεκφυλιστική νόσο, 
χωρίς καµία βοήθεια από το κράτος  Πρόνοιας. 

Πρόγραµµα Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης στον Άκτιο 
Η Νευροψυχολογική Αξιολόγηση βοηθά στην εκτίµηση της γνωστικής λειτουργίας 
και της γενικότερης λειτουργικότητας. Επίσης, συµβάλλει στην οργάνωση των 
παρεµβάσεων παροχής φροντίδας, των φαρµακευτικών και µη φαρµακευτικών 
παρεµβάσεων καθώς και στην έγκυρη πρόγνωση και πρόληψη καταστάσεων. 
Αποτελείται από:  
Νοητική Αξιολόγηση  
Αφορά την αξιολόγηση των επιµέρους νοητικών λειτουργιών, της λειτουργικότητας του 
ασθενούς, της συναισθηµατικής κατάστασής του µέσω της λήψης πληροφοριών από τους 
φροντιστές, ενώ δίνεται και η δυνατότητα διαφοροδιάγνωσης των διαφόρων τύπων άνοιας 
που υπάρχουν.  
Ψυχολογική Αξιολόγηση 
Γίνεται εκτίµηση στοιχείων ψυχοπαθολογίας που πιθανώς επηρεάζει την συµπτωµατολογία 
της άνοιας και, συνεπώς, θα καθορίσει τον τρόπο παρέµβασης στη φροντίδα του 
ανθρώπου σε όλους τους άξονες.  
Αξιολόγηση Νευρολόγου 
Πρόκειται για µια ολοκληρωµένη κλινική εκτίµηση από τη νευρολόγο του Άκτιου, η οποία θα 
σας συµβουλεύσει έγκυρα και αξιόπιστα. Η εξέταση των αποτελεσµάτων µιας πλήρους 
νευροψυχολογικής αξιολόγησης από τη νευρολόγο, θα είναι πολύ βοηθητικό εργαλείο εδώ. 
Η αρχική αξιολόγηση των νοητικών λειτουργιών και της συναισθηµατικής κατάστασης του 
ανθρώπου µε άνοια θα γίνει από την Ψυχοκοινωνική Υπηρεσία του Άκτιου χωρίς 
οικονοµικό κόστος. 



Σεµινάριο: «Οικογενειακή φροντίδα και η 
πραγµατικότητα των ασθενών µε άνοια» 
Μέσα στο πλαίσιο της ψυχοεκπαίδευσης των οικογενειακών 
φροντιστών ο Άκτιος πραγµατοποίησε την Πέµπτη 11 
Οκτωβρίου  σεµινάριο µε θέµα: «Οικογενειακή φροντίδα και η 
πραγµατικότητα των ασθενών µε άνοια», µε οµιλητή τον ∆ρ. 
Κωστή Προύσκα. 
Ο ∆ρ. Κωστής Προύσκας, αναφέρθηκε στις δυσκολίες της 
φροντίδας ενός ασθενούς που πάσχει από άνοια, στους 
τρόπους αντιµετώπισης της κατάστασης αλλά και στην ανοϊκή  
και πραγµατική πραγµατικότητα που βρίσκονται σε παράλληλη 
τροχιά. Επίσης, δόθηκε η ευκαιρία στους συµµετέχοντες να 
εκφράσουν τις απορίες τους αλλά και να µοιραστούν κοινές 
εµπειρίες, προβληµατισµούς ή ακόµα και να παρηγορηθούν 
βλέποντας ότι δεν είναι οι µόνοι που βιώνουν αυτή την 
εξαντλητική ψυχικά και σωµατικά κατάσταση. 
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Αποκατάσταση και Αποθεραπεία στον Άκτιο 
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 

Πρακτική Άσκηση και Εθελοντικό Έργο στον 
Άκτιο – Νέες συνεργασίες µε Κολλέγια και 
Εκπαιδευτικά Κέντρα 
Ο Άκτιος συνεχίζει, ως µια πρότυπη µονάδα φροντίδας 
ηλικιωµένων µε εξειδίκευση στην άνοια, να αποτελεί 
ένα σηµείο συνάντησης πολλών φοιτητών 
επαγγελµάτων υγείας και πρόνοιας (ψυχολόγοι, 
φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.) αλλά  
και εθελοντών.  
Ο Άκτιος παρέχει εκπαίδευση και εποπτεία στα 
επιστηµονικά ζητήµατα της Άνοιας, στη 
Νευροψυχολογική Αξιολόγηση και στη Νοητική 
Ενδυνάµωση ( και Θεραπεία δια Αναµνήσεων) 
εφαρµοσµένη σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο. 
 Επίσης, εγκαινιάστηκαν οι νέες συνεργασίες του 
Άκτιου µε επιτυχηµένα κολλέγια και ψυχοθεραπευτικά 
κέντρα εκπαίδευσης. Εδώ είναι κάποιοι από τους 
εκπαιδευτικούς χώρους µε τους οποίους ο Άκτιος 
συνεργάζεται: Deree College, New York College, 
Athenian College, Ινστιτούτο ∆ραµατοθεραπείας 
«Αιών», Business College of Athens (BCA), Κέντρο 
Εκπαίδευσης Gestalt Foundation, Mediterranean 
College κ.α. 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ  
Οι δραστηριότητες που παρέχει ο Άκτιος στους ενοίκους 
του και στους επισκέπτες µε άνοια µοιράζονται βασικούς 
στόχους όπως η κοινωνικοποίηση και η νοητική 
ενδυνάµωση, ο προσανατολισµός στο χώρο και στο 
χρόνο, η διευκόλυνση στην προσαρµογή του ενοίκου σε 
ένα νέο περιβάλλον, η εκτόνωση και η αποφόρτιση, η 
παρουσίαση νέων ερεθισµάτων και η άσκηση.  
Μερικά από τα εργαλεία των Προγραµµάτων Νοητικής 
Ενδυνάµωσης που εφαρµόζονται καθηµερινά µε 
θεαµατικά αποτελέσµατα στους ασθενείς µε άνοια είναι:  

-Ασκήσεις νοητικής ενδυνάµωσης (απλές και σύνθετες)  
-Θεραπεία δια αναµνήσεων 
-Ενηµέρωση και σχολιασµός της επικαιρότητας 
-Σταυρόλεξα και παιχνίδια µνήµης  
-Τραγούδια και ποιήµατα 
-Φυσικοθεραπεία και Άσκηση 
-Ψηφιακή Κονσόλα Nintendo (Wii Fit και Wii Sports) 
-Παζλ και επιτραπέζια παιχνίδια  
-Ενδυνάµωση µε Η/Υ (Sociable) 

ΣτιγµέςΣτιγµέςΣτιγµέςΣτιγµές    

1ο Συνέδριο Νευροψυχολογίας Τρίτης 
Ηλικίας - Θεσσαλονίκη 
Στο 1ο Συνέδριο Νευροψυχολογίας Τρίτης Ηλικίας 
που πραγµατοποιήθηκε στο Grand Hotel Palace στη 
Θεσσαλονίκη (18-21 Οκτωβρίου), ο ∆ρ. Κωστής 
ανέπτυξε το θέµα: «Η πραγµατικότητα του ασθενούς 
µε Άνοια και η ποιότητα ζωής του: µπορεί να 
εκτιµηθεί;». 
Η παρουσίαση του ∆ρα Προύσκα εστίασε στις 
δυσκολίες που συχνά παρουσιάζονται, όταν 
ποιότητα ζωής και ποιότητα φροντίδας πρέπει να 
εξασφαλιστούν παράλληλα. Πολύ συχνά, οι 
παρεµβάσεις εξασφάλισης της ολοκληρωµένης 
ποιότητας στην άνοια µπορεί να αναδύσουν 
συγκρούσεις που µόνο ένα αξιόπιστο και δυναµικό 
µοντέλο φροντίδας ηλικιωµένων µπορεί να επιλύσει. 



Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων ΑΚΤΙΟΣ. Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή 

Τηλέφωνα: 210 6523623, 210 6515268 email: info@aktios.gr 

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.  

∆υναµικό Μοντέλο Φροντίδας 
 

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, ένας Κοινωνικός Λειτουργός και ένας 
Φυσικοθεραπευτής 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.  


