
Καλώς ορίσατε στο 14ο τεύχος των Στιγµών του Άκτιου! 

Τα καλοκαίρια στον Άκτιο είναι γεµάτα προκλήσεις και όµορφες στιγµές. Οι απαιτήσεις της φροντίδας αυξάνονται 
λόγω των καιρικών συνθηκών και των ιδιαίτερων αναγκών της ηλικιακής οµάδας που φροντίζουµε, παράλληλα όµως 
οι κλιµατιζόµενοι χώροι και ο φιλόξενος κήπος µας αποτελούν οάσεις δροσιάς. Στα σαλόνια µας γίνονται οµάδες 
σχετικές µε το καλοκαίρι και την επικαιρότητα, ο κήπος µας, ο οποίος είναι γεµάτος ελληνικά αρωµατικά φυτά, 
µοσχοµυρίζει και όλοι εµείς περνάµε τα καλοκαίρια µας µε συναίσθηση της ευθύνης που έχουµε και πολύ δουλειά 
προκειµένου να επιτυγχάνουµε την ποιότητα που επιθυµούµε.   

Αυτούς τους µήνες που πέρασαν ασχοληθήκαµε πολύ µε την αναβάθµιση των οµάδων µας και των υπηρεσιών µας. 
Επίσης, αποτελέσαµε πλαίσιο επίσκεψης για συναδέλφους από την Ολλανδία και εκπαιδεύσαµε φοιτητές, 
επαγγελµατίες υγείας και οικογενειακούς φροντιστές στον Άκτιο, σε ιδιωτικά πανεπιστήµια και σε άλλες µονάδες 
φροντίδας ηλικιωµένων όπως το Εκκλησιαστικό Γηροκοµείο Πάρου.  

Γνωρίζουµε ότι στη χώρα µας που µαστίζεται από την κρίση πρέπει διαρκώς να αγωνιζόµαστε για την διατήρηση και 
βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών µας και πρέπει να κρατάµε ψηλά το κεφάλι και να ανταπεξερχόµαστε στις 
δυσκολίες των καιρών!  

Και αυτό το 14ο τεύχος των Στιγµών του Άκτιου είναι αφιερωµένο στους εργαζόµενους στον Άκτιο, οι οποίοι µε πολύ 
προσπάθεια, καλή διάθεση και εξειδίκευση κάνουν το ∆υναµικό Μοντέλο Λειτουργίας µας πράξη.  

Καλή Ανάγνωση! 
Κωστής Προύσκας, PhD 

Ψυχολόγος - ∆ρ Γεροντολογίας 
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Επίσκεψη αντιπροσώπων του Υπουργείου Υγείας της Ολλανδίας 
Την Πέµπτη 6 Ιουνίου 2013, εργαζόµενοι από το Υπουργείο Υγείας της Ολλανδίας επισκέφθηκαν τον Άκτιο προκειµένου να 
ενηµερωθούν για το πρόγραµµα λειτουργίας των Μονάδων µας και το ∆υναµικό Μοντέλο Φροντίδας ασθενών µε Άνοια που 
εφαρµόζουµε. Οι Ολλανδοί συνάδελφοι, κατά την παραµονή τους στην Ελλάδα, συναντήθηκαν  µεταξύ άλλων µε 
εκπροσώπους από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας και διάφορους ∆ήµους καθώς και µε την Task Force της Τρόικας.  
 

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων Άκτιος ήταν η µοναδική δοµή κλειστής Φροντίδας Ηλικιωµένων που επισκέφθηκαν στην 
Ελλάδα. Κατά την επίσκεψή τους, στην οποία παραβρέθηκε ολόκληρη η αντιπροσωπεία, ξεναγήθηκαν στους χώρους της 
µονάδας, παρακολούθησαν τη βάρδια και τις οµάδες δραστηριοτήτων συγχαίροντας µας τόσο για το επίπεδο ξενοδοχειακών 
υπηρεσιών όσο και για την ποιότητα φροντίδας που παρέχουµε. 

Μεγάλο Σάββατο, Πρώτη Ανάσταση,  
Από την έναρξη της λειτουργίας της µονάδας µας, 
το Πάσχα το γιορτάζαµε µε τρόπο λαµπρό και 
παραδοσιακό καθιερώνοντας την αναβίωση του 
Κερκυραϊκού εθίµου των «µπότηδων» µαζί µε 
φίλους ένοικους µας και τους συγγενείς τους.  
 

Και αυτή τη χρονιά το Μεγάλο Σάββατο το 
µεσηµέρι τα µπαλκόνια  µας γέµισαν µπαλόνια, 
κανάτια µε χρώµατα και κόσµο. Όταν το ρολόι 
έδειξε 12:00 τα κανάτια έπεφταν βροχή από τα 
µπαλκόνια  και σπάζοντας έφερναν  το µήνυµα 
της πρώτης Ανάστασης. Έπειτα, τα τραπέζια 
στρώθηκαν γιορτινά και είχαµε την ευκαιρία να 
ανταµώσουµε και να ανταλλάξουµε ευχές. 
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«Υπάρχει πρόληψη στη Νόσο Alzheimer;” 
Την Παρασκευή 7 Ιουνίου, πραγµατοποιήθηκε στον Άκτιο επιµορφωτικό σεµινάριο µε θέµα «Υπάρχει πρόληψη στην νόσο 
Alzheimer;» µε εισηγήτρια την Επιστηµονική Υπεύθυνη του Άκτιου  ∆ρα Παρασκευή Σακκά. Το σεµινάριο διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο επιµόρφωσης και εκπαίδευσης οικογενειακών φροντιστών και επαγγελµατιών υγείας σε θέµατα σχετικά µε την τρίτη 
ηλικία και τους τρόπους φροντίδας των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια. ∆όθηκαν απαντήσεις κυρίως για το αν υπάρχουν 
παράγοντες κινδύνου για τη νόσο Alzheimer, τον ρόλο της φυσικής άσκησης, της διατροφής, της πνευµατικής εγρήγορσης, 
καθώς και για το αν υπάρχει τελικά πρόληψη στην νόσο Alzheimer.  
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Αναβίωση Εθίµων και Συµµετοχή  
Μέσα στο πνεύµα του ∆υναµικού Μοντέλου Φροντίδας και Παρέµβασης η Μεγάλη Εβδοµάδα γίνεται αφορµή για πληθώρα 
δραστηριοτήτων. Σεβόµενοι το θρησκευτικό αίσθηµα των ενοίκων µας τα τραγούδια ελαττώνονται και τη θέση τους παίρνουν 
τροπάρια και ύµνοι των ηµερών. Καθιερωµένες δουλειές, που πάντα έκαναν οι νοικοκυρές, γίνονται εδώ µε τη βοήθεια των 
ενοίκων και του προσωπικού. Τα αυγά µας βάφτηκαν κατακόκκινα, τα κουλούρια µας µοσχοβόλησαν σε ολόκληρο το κτίριο 
ενώ οι λαµπάδες µας άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις σε όποιον τις είδε.   
 

Μεγάλη  Παρασκευή  ηµέρα  κατάνυξης  προσκυνήσαµε  τον  επιτάφιο  στον  Ι.Ν.  Αγίου  Νεκταρίου,  δίπλα  στον  Άκτιο.  
Προηγουµένως επισκεφθήκαµε τη Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και οι ένοικοι µας πρόσφεραν λαµπάδες που οι ίδιοι 
φιλοτέχνησαν στους εργαζόµενους στο τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ο Εκπαιδευτικός Άκτιος  
Ο  Άκτιος αποτελεί ένα σταθερό πλαίσιο εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης φοιτητών και σπουδαστών σε επαγγέλµατα 
υγείας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας µε διαφορετικούς ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς εκπαίδευσης συµµετείχαµε στις 
Ηµέρες Καριέρας που διοργάνωσε η ΣΒΙΕ ( Σχολή Βοηθών Ιατρικών Επαγγελµάτων). Εκεί παραβρέθηκαν η κα Αθανασίου, 
Προϊσταµένη Νοσηλευτικού Τοµέα και ο κ Τρυφωνόπουλος, Υπεύθυνος Ψυχοκοινωνικού Τοµέα.  

Καλοκαιρινή εορταστική βραδιά. 
Καλοκαίρι στον Άκτιο σηµαίνει δροσερά απογεύµατα αλλά και βράδια στον κήπο µας. Την Τετάρτη 26/6/2013 διοργανώσαµε 
την καλοκαιρινή µας γιορτή και µε πολλή χαρά διαπιστώσαµε ότι ανταποκριθήκατε στο κάλεσµά µας. Ήταν µια όµορφη και 
κεφάτη βραδιά όπου τραγουδήσαµε  χορέψαµε και διασκεδάσαµε. Ευχαριστούµε πολύ τον φίλο µας Κώστα Πασσαδέλη και 
τη χορευτική του οµάδα «Χοροπατήµατα» που πάντα ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις µας να χορέψουν παραδοσιακούς 
χορούς της χώρας µας. Επίσης, να ευχαριστήσουµε και την καλλιτεχνική οµάδα από το «Ασκητήριο» που µε τη συνοδεία 
κρουστών τραγούδησαν παλιά αγαπηµένα τραγούδια και άνοιξαν τη γιορτή µας. 

Επιµορφωτικό Σεµινάριο στο Εκκλησιαστικό Γηροκοµείο Πάρου «Παναγιά Εκατονταπυλιανή». 
Τον Απρίλιο, ο ∆ρ. Κωστής Προύσκας και ο κ. Στάθης Τρυφωνόπουλος προσεκλήθησαν από την Επιτροπή Συντονισµού 
Εθελοντικής Προσφοράς του Εκκλησιαστικού Γηροκοµείου "Παναγιά Εκατονταπυλιανή" της Πάρου προκειµένου να 
παρουσιάσουν και να αναλύσουν το δυναµικό µοντέλο φροντίδας. Την εκπαίδευση ξεκίνησε ο ∆ρ. Προύσκας εισάγοντας τους 
παρευρισκόµενους στον ολιστικό τρόπο παρέµβασης που χρησιµοποιούµε στον Άκτιο και στην ανάγκη για ποιότητα ζωής και 
ποιότητα φροντίδας. Στη συνέχεια ο κ. Τρυφωνόπουλος παρουσίασε τις διαφορετικές δραστηριότητες που αποτελούν µέρος 
της καθηµερινότητας στη µονάδα µας. Έδωσε παραδείγµατα νοητικών παιχνιδιών, ασκήσεων και δηµιουργικού χρόνου των 
ενοίκων. Τη συνάντηση έκλεισε ο ∆ρ. Προύσκας εστιάζοντας στον τρόπο επαφής µας µε τους ανθρώπους µε άνοια και στην 
αντιµετώπιση πρακτικών θεµάτων φροντίδας. 
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Επιστηµονική εσπερίδα «Ζώντας µε τη Νόσο 
Alzheimer: Η Νόσος του 21ου Αιώνα» 
Την Τρίτη 18 Ιουνίου η Σχολή Υγείας & Ανθρωπιστικών 
Επιστηµών του Aegean Omiros College σε συνεργασία µε 
τον Άκτιο διοργάνωσαν επιστηµονική εσπερίδα στους 
χώρους του Κολλεγίου µε κεντρικό τίτλο: Ζώντας µε τη Νόσο 
Alzheimer: Η Νόσος του 21ου Αιώνα.  
 

Εισηγητές ήταν η ∆ρ. Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος- 
Ψυχίατρος, ο ∆ρ. Κωστής Προύσκας Ψυχολόγος- ∆ρ 
Γεροντολογίας και ο κ. Στάθης Τρυφωνόπουλος Υπεύθυνος 
Ψυχοκοινωνικού τοµέα στον Άκτιο.  
 

Ανοίγοντας την εσπερίδα η ∆ρ Σακκά εισήγαγε το κοινό στην 
Άνοια και τη Νόσο Alzheimer µιλώντας για τα πρώτα σηµάδια 
της νόσου παράγοντες κινδύνου και για την έκπτωση των 
νοητικών λειτουργιών.  
 

Συνεχίζοντας, ο ∆ρ. Κωστής Προύσκας µίλησε για τα 
διάφορα συµπεριφορικά προβλήµατα που συχνά 
παρουσιάζουν άτοµα που πάσχουν από άνοια, για την 
παράλληλη πραγµατικότητα που οι ίδιοι βιώνουν αλλά και για 
το δυναµικό µοντέλο φροντίδας και τα οφέλη του.  
 

Την εσπερίδα έκλεισε ο κ Στάθης Τρυφωνόπουλος 
εστιάζοντας στις µη φαρµακευτικές θεραπείες και στο 
δηµιουργικό χρόνο που χρειάζονται να έχουν τα άτοµα µε 
άνοια, εξηγώντας και προτείνοντας το καθηµερινό 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων που εφαρµόζεται στον Άκτιο. 

Ηλικιωµένοι Κοινωνοί της Νέας Τεχνολογίας 
Αρχή των Μονάδων µας είναι τίποτα να µην παραµένει άκαµπτο 
και στατικό. Συνεχώς να εξελισσόµαστε και να ανοίγουµε νέους 
ορίζοντες. 
Η χρήση των νέων τεχνολογιών  είναι αρωγός σε αυτόν το στόχο  
καθώς µπορεί να διευκολύνει την καθηµερινότητα αλλά και να 
εκπαιδεύσει. Από την αρχή της λειτουργίας µας υπήρξε η 
δυνατότητατης επικοινωνίας των ενοίκων µε τους συγγενείς τους 
µέσω βιντεοκλήσης.  
Ο Άκτιος πρώτος επίσης παρέχει τη δυνατότητα ατοµικών 
συνεδριών νοητικής ενδυνάµωσης µε το πρωτοποριακό 
πρόγραµµα Sociable όπου οι ένοικοι µπορούν να εξασκούν τη 
µνήµη τους, την προσοχή τους και το λόγο τους αλλά και άλλες 
πλευρές των γνωστικών λειτουργιών τους µέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή.  
Από αυτό το καλοκαίρι, µε βοηθό στις οµάδες µας ένα i-pad και  
έναν προτζέκτορα η νοητική ενδυνάµωση η ενηµέρωση αλλά και η 
ψυχαγωγία αποκτούν τεράστιο εύρος µέσα από πληθώρα 
εφαρµογών και νοητικών παιχνιδιών.  
Μέσα από την περιήγησή µας στο διαδίκτυο µπορούµε να 
ξεναγηθούµε στους τόπους καταγωγής του καθενός, να 
ενηµερωθούµε, να µάθουµε για τη ζωή διάσηµων προσώπων, 
αλλά και να διασκεδάσουµε µέσα από ταινίες ή τραγούδια. 

Νοητική Ενδυνάµωση 
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) 
-Ενδυνάµωση και οµάδες µε χρήση i-pad και προτζέκτορα 
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Σεµινάριο ∆ιαγενεακής  Μάθησης 
Στόχος όλων όσοι εργαζόµαστε στον ΑΚΤΙΟ, είναι η διαρκής 
ενηµέρωση και επιµόρφωση για την αναβάθµιση των γνώσεων 
και των δεξιοτήτων µας, προκειµένου να ανταποκριθούµε στις 
αυξανόµενες απαιτήσεις τόσο της εργασιακής όσο και της 
προσωπικής µας ζωής.  
Την Τρίτη 4 Ιουνίου οργανώθηκε στον ΑΚΤΙΟ σεµινάριο 
επιµόρφωσης του προσωπικού, σχετικό µε την διαγενεακή 
µάθηση. Εισηγητής του σεµιναρίου ήταν ο Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ 
Γεροντολογίας Γιώργος Παυλίδης που µε διαδραστικό τρόπο  
ανέλυσε την σπουδαιότητα της επικοινωνίας µεταξύ των 
διαφορετικών ηλικιακών οµάδων των εργαζοµένων, για την 
αλληλεπίδραση και την µεταφορά γνώσεων και εµπειριών στον 
εργασιακό χώρο. 
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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, αίθουσες για χρήση ipad και Nintendo Wii µε προτζέκτορα 

• Χώρους απασχόλησης και ψυχαγωγίας ενοίκων 

• Βιβλιοθήκη και αίθουσα για Νοητική Ενδυνάµωση µέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
(πρόγραµµα Sociable) 

• Συµβουλευτικό Σταθµό για την Άνοια 

• Χώρο φαρµακείου 

• Φυσικοθεραπευτήριο µε όργανα γυµναστικής και αποκατάστασης 

• Χώρο κοµµωτηρίου 

• Βεράντες και κήπο 

• Κυλικείο σε συνεργασία µε φορέα ψυχοκοινωνικής επανένταξης και επαγγελµατικής 
αποκατάστασης 

• Γεννήτρια για την υποστήριξη της λειτουργίας σε περιπτώσεις διακοπής ρεύµατος 

Τα δωµάτια είναι µονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα µε µπάνιο, µπαλκόνι, τηλεόραση, 
κλιµατισµό, κεντρική θέρµανση, κουµπί κλήσης νοσηλευτών, νέο εξοπλισµό και 
τηλέφωνο µε σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο. Όλοι οι χώροι κλιµατίζονται.  

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»!  

Ηµερήσια Απασχόληση Ηλικιωµένων 
Ο άνθρωπός σας µπορεί να φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Άκτιου και να παραµείνει για µια ηµέρα συµµετέχοντας στις 
καθηµερινές δραστηριότητες οι οποίες περιλαµβάνουν τη συµµετοχή σε Οµάδες Χορωδίας και Νοητικής Ενδυνάµωσης, 
Οµάδες ∆ραµατοθεραπείας και Μουσικοθεραπείας, στην Οµάδα Θεάτρου ή σε κάποια Οµάδα Φυσικοθεραπείας. 
 

Εξειδικευµένοι νοσηλευτές θα αναλάβουν την ασφαλή νοσηλευτική φροντίδα του ανθρώπου σας (χορήγηση φαρµάκων, 
ιατρικές µετρήσεις, σίτιση, ατοµική υγιεινή, µπάνιο). Συγχρόνως, µπορείτε να εκµεταλλευτείτε τη δυνατότητα κοµµωτηρίου, 
µανικιούρ και πεντικιούρ στο χώρο µας. 
 

Επίσης, µπορείτε να συνδυάσετε την ηµερήσια παραµονή του ανθρώπου σας µε ένα από τα προγράµµατα 
φυσικοθεραπείας και άσκησης που παρέχει ο Άκτιος. Η άσκηση και η κινητοποίηση συµβάλουν στη διατήρηση της 
κινητικότητας και της αυτοεξυπηρέτησης του ανθρώπου µε Άνοια καθώς και στην προληψη των ατυχηµάτων από πτώσεις.  
 

Επιπλέον, σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα, οι επισκέπτες µε Άνοια 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.  

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.  


