
  

Επισκέψεις από τη Βραζιλία 
Ο Άκτιος λειτουργεί σταθερά ως ένας πρότυπος φορέας 
στην φροντίδα ηλικιωμένων στην χώρα μας και 
αποτελεί σημείο αναφοράς  για αντιπροσωπείες της 
Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Την Τετάρτη 
9/10/2013, υποδεχθήκαμε εκπροσώπους της  πολιτείας 
Santa Catarina της Βραζιλίας με επικεφαλής την 
Γερουσιαστή Dirce Heidersheidt. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ο Άκτιος ήταν ο μοναδικός φορέας κλειστής περίθαλψης 
που επισκέφθηκαν στην χώρα μας.   
Οι εκπρόσωποι της Santa Catarina ξεναγήθηκαν στους 
χώρους της μονάδας, παρακολούθησαν στιγμές από τις 
ομάδες δημιουργικής απασχόλησης και την ομιλία του 
Διευθυντή της Μονάδας Δρ. Κ. Προύσκα για το Δυναμικό 
Μοντέλο Φροντίδας για Ανθρώπους με Άνοια: ένα 
μοντέλο φροντίδας που λειτουργεί σαν παράδειγμα και  
για αντιπροσωπείες από τη Γαλλία, την Κύπρο, το 
Βέλγιο, το Κάνσας, τη Νεμπράσκα, τη Φιλανδία αλλά και 
τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας οι οποίες έχουν 

Συνεργασία με ΤΕΙ Νοσηλευτικής 
 Στόχος όλων όσων εργαζόμαστε στον Άκτιο είναι να ενημερωνόμαστε για τις νέες εξελίξεις στον τομέα μας αλλά 
και να ενημερώνουμε το στενό και ευρύτερο κοινωνικό μας περιβάλλον. Σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι Νοσηλευτικής, 
ο Άκτιος συνεχίζει να εκπαιδεύει και να εποπτεύει νοσηλευτές στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Οι 
φοιτητές Νοσηλευτικής έχουν την ευκαιρία να δουν στην πράξη την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε 
ηλικιωμένους και ηλικιωμένους με άνοια και να έρθουν σε επαφή με ένα ολιστικό μοντέλο παρέμβασης 
συμμετέχοντας στις δράσεις του Ψυχοκοινωνικού Τομέα. Θέλουμε ο Άκτιος να αποτελεί σημείο συνάντησης 
φοιτητών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας (ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές 
κ.α.) αλλά και εθελοντών, και εκπαίδευσης σε ένα νέο και πρωτοποριακό μοντέλο φροντίδας.  

 

Καλως ορίσατε στο 15 τεύχος των Στιγμών του Άκτιου! 
Την 1η Νοεμβρίου ο Άκτιος μπήκε στον έβδομο χρόνο λειτουργίας του. Από 

την πρώτη μέρα επιδιώκουμε να είμαστε υπόδειγμα συνέπειας, ποιότητας, 

διαρκούς βελτίωσης και καταξίωσης. Με σκληρή προσπάθεια όλου του 
έμψυχου δυναμικού του, ο Άκτιος κατέστη ίσως το πιο εξειδικευμένο 
κέντρο μακροχρόνιας φροντίδας για ανθρώπους με άνοια στη χώρα. Όλοι 
μαζί αγωνιζόμαστε ακούραστα για το αυτονόητο: ποιότητα φροντίδας και 
ποιότητα ζωής για αυτούς που αγαπάμε. 

Η αναγνώριση έρχεται από το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό. Διαρκώς, 
μας επισκέπτονται αντιπροσωπίες από διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά 
και του υπόλοιπο κόσμου, προκειμένου να μάθουν περισσότερα για το 
Δυναμικό Μοντέλο Φροντίδας για Ανθρώπους με Άνοια, το Μοντέλο του 
Άκτιου.  

Αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε με αρκετούς άξιους συναδέλφους,  πολλοί 
από αυτούς παραμένουν κοντά μας, κάποιοι έφυγαν για άλλες 
«διαδρομές», κάποιοι δοκιμάστηκαν αλλού και επέστρεψαν. Θα ήθελα να 
τους ευχαριστήσω όλους. Χαίρομαι γιατί όλοι κουβαλάνε στην καρδιά τους 
ένα κομμάτι από τον Άκτιο. Αλλά και ο Άκτιος αποτελείται ουσιαστικά από 
όλους αυτούς, μιας και όλοι αφήσαμε και αφήνουμε εδώ καθημερινά το 

προσωπικό μας ίχνος. Χρόνια πολλά! 

Κωστής Προύσκας PhD 
Ψυχολόγος-Δρ Γεροντολογίας 

Στιγμές 

Φύλλο 15, Αύγουστος 2013—Νοέμβριος 2013.  Διανέμεται Δωρεάν 

Υπεύθυνοι έκδοσης: Στάθης Τρυφωνόπουλος, Αντώνης Σπανός,  
Πέτρος Ζαφειράκης, Νάσος Μπούτσης 

www.aktios.gr 

επισκεφθεί τον Άκτιο. Το γεγονός αυτό μας κάνει να 
νοιώθουμε περηφάνια αλλά και υποχρέωση ώστε να 
συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε το Μοντέλο μας και 
να το εξελίσσουμε με μοναδικό σκοπό την υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών που διασφαλίζουν την ποιότητα 
ζωής και φροντίδας καθώς και τη μέριμνα για τους 
εργαζομένους μας.  
Η Γερουσιαστής δεσμεύτηκε να προσπαθήσει να 
εφαρμόσει το Δυναμικό Μοντέλο Φροντίδας και στις 
κλειστές δομές περίθαλψης για ανθρώπους με άνοια, 
στην πολιτεία της Santa Catarina. 
 

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» και «Άκτιος-Μονάδα Alzheimer». 
Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή      www.aktios.gr  

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



 

Επιµόρφωση και Εκπαίδευση στον Άκτιο 

Στιγμές 
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Άνοια –Η αποδοχή μιας Νέας Πραγματικότητας στη Ζώη μας 
Συνεχίζοντας την προσπάθεια  επιμόρφωσης και εκπαίδευσης 
φροντιστών και επαγγελματιών υγείας σε θέματα που αφορούν την 

άνοια και την Τρίτη ηλικία, την Παρασκευή 15/11/2013, 

πραγματοποιήθηκε στον ‘Ακτιο  σεμινάριο με θέμα: « Άνοια, η αποδοχή 
μιας νέα πραγματικότητας στη ζωή μας».   

Η εισηγήτρια κα Γιάννα Γιαμαρέλου, Ψυχοθεραπεύτρια-Εκπαιδεύτρια 

και Επόπτρια Gestalt, παρουσίασε τα στάδια και τα συναισθήματα που 
βιώνει κάποιος μέχρι να αποδεχθεί τη νέα πραγματικότητα, καθώς και 

τη δυναμική της σχέσης που αναπτύσσεται με το δικό μας άτομο που 

πάσχει από άνοια. Έπειτα, με βιωματικό τρόπο οι παρευρισκόμενοι 

είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για τη δική τους προσπάθεια 
αποδοχής, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να εκδηλώσουν το 

συναίσθημά τους. 

 
Συμπεριφορά σε Άτομα με Άνοια 
Την Παρασκευή 27/09/2013 πραγματοποιήθηκε στον Άκτιο,  

σεμινάριο με θέμα την «Συμπεριφορά σε άτομα με άνοια». Ο Δρ. 
Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος Δρ.Γεροντολογίας, επιχείρησε να 

απαντήσει σε ερωτήματα φροντιστών ασθενών με άνοια, που 

επιβαρύνουν το έργο της φροντίδας.Η ψυχοκοινωνική υπηρεσία του 

Άκτιου στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης και εκπαίδευσης 
φροντιστών και επαγγελματιών υγείας, σε θέματα σχετικά με την 

άνοια και την τρίτη ηλικία διοργανώνει τακτικά σεμινάρια σε χώρους 

της μονάδας, ανοιχτά στο κοινό.  
 

Πληροφορίες για την οργάνωση 
των σεμιναρίων αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα μας 
www.aktios.gr   

αλλά και στη σελίδα μας στο 
facebook 

www.facebook.com/aktios  

 
Ο Άκτιος έγινε 6 χρονών. 
Ο Άκτιος το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 

γιόρτασε τα έκτα του γενέθλια με μεγάλη 
επιτυχία. Φίλοι, συγγενείς, ένοικοι, μόνιμοι 

συνεργάτες καθώς και εθελοντές που 

έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια,  

γιόρτασαν την ημέρα με χορό και 
τραγούδι, κέφι και χαμόγελα. Μαζί, ήταν 

και το Χορευτικό και Πολιτιστικό 

Εργαστήρι  Χοροπατήματα.  
Ο Δρ. Κωστής Προύσκας ευχαρίστησε 

τους συγγενείς των ενοίκων μας για την 

εμπιστοσύνη τους, καθώς και τους 
εργαζόμενους στον Άκτιο για την 

αρτιότητα και την υπευθυνότητά τους και 

υποσχέθηκε ότι ο Άκτιος θα συνεχίσει να 
εξασφαλίζει την ποιότητα της 

καθημερινής ζωής και της φροντίδας των 

ενοίκων του, εξασφαλίζοντας έναν χώρο 

ζωηρό, ζωντανό με κίνηση και μουσική.  
Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, 

καθώς με τη δική σας στήριξη εδώ και έξι 

χρόνια, προτείνουμε μια νέα προσέγγιση 
στη φροντίδα. Χρόνια μας πολλά!!!  
 

Άκτιος- Εκπαιδευτικό Πλαίσιο 
Ο  Άκτιος  εδώ και καιρό αποτελεί ένα σταθερό 

πλαίσιο πρακτικής άσκησης για φοιτητές 
επαγγελμάτων υγείας. Τα περασμένα χρόνια  

αποτελούσαμε πλαίσιο πρακτικής για φοιτητές 

Ψυχολογίας σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό 
επίπεδο.  

Από την έναρξη της νέας περιόδου αρχίσαμε να 

συνεργαζόμαστε και με τμήματα φυσιοθεραπείας, 

νοσηλευτικής αλλά και παιδαγωγικών σπουδών, 
ιδιωτικών αλλά και δημόσιων φορέων 

εκπαίδευσης.  

Ο ψυχοκοινωνικός τομέας της μονάδας παρέχει 
εποπτεία σε όλους τους φοιτητές είτε  βρίσκονται 

στον ‘Ακτιο στo πλαίσιo της πρακτικής τους, είτε 

προσφέρουν εθελοντική εργασία, με 
προκαθορισμένες ομάδες εποπτείας.  

Στόχος μας είναι  οι φοιτητές επαγγελμάτων 

υγείας μέσα από την εμπειρία τους στη μονάδα 
μας να αποκτήσουν εφόδια για την 

επαγγελματική τους καταξίωση και να έρθουν σε 

επαφή με την πληθυσμιακή ομάδα των 

ηλικιωμένων και των ασθενών με άνοια που 
συχνά παραγκωνίζεται. 

  

Υπηρεσίες Φροντίδας στο σπίτι 
Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων  Άκτιος παρέχει  υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι σε ηλικιωμένους και στις οικογένειές τους που 
χρειάζονται ενίσχυση και περαιτέρω εκπαίδευση στην καθημερινή φροντίδα. Εργαζόμενοι στον  Άκτιο μπορούν να επισκέπτονται 
ηλικιωμένους στα σπίτια τους, με σκοπό τη βοήθεια στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, τη φυσικοθεραπεία και άσκηση και τη 
νοητική ενδυνάμωση και απασχόληση. Παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης των φροντιστών ασθενών με άνοια, προσωπικής υγιεινής των 
ηλικιωμένων (μπάνιο, καθημερινή φροντίδα κτλ), διατροφή, ψώνια, απασχόληση και συντροφιά.  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείται να καλείτε καθημερινά αλλά και Σαββατοκύριακο από τις 9:00 το πρωί έως και τις 21:00 το 
βράδυ στα τηλέφωνα του Άκτιου : 210 6515268, 210 6523623, 216 9001034 

 

Ο Άκτιος - 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. 



 

Στιγμές 
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Ομάδα Συμμετοχικής Όπερας 
Στον Άκτιο γνωρίζουμε πολύ καλά τις 

ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής και 

του τραγουδιού στην καθημερινότητα 
των ανθρώπων με άνοια.  

Από την αρχή της λειτουργίας μας, μέσα 

στο πλαίσιο των Ομαδικών 
δραστηριοτήτων αλλά και στην 

καθημερινότητα των ενοίκων μας 

αξιοποιούμε τις θεραπευτικές αξίες της 
μουσικής για την επίτευξη δυο 

παράλληλων στόχων: την νοητική 

ενδυνάμωση και την ψυχαγωγία. 

Τον τελευταίο καιρό μια νέα ομάδα 
Δραστηριοτήτων άχει ξεκινήσει στον 

Άκτιο. Η σοπράνο Κάτια Πάσχου μας 

καλεί να συμμετάσχουμε σε μια 
ξεχωριστή μουσική εμπειρία μέσα από 

την Ομάδα Συμμετοχικής Όπερας.  

Με το ξεχωριστό της ταλέντο μας εισάγει 
στο χώρο της όπερας και με τη βοήθειά 

της μας παροτρύνει να τραγουδήσουμε 

μαζί κομμάτια από τις πιο διάσημες 

όπερες. Ο πιανίστας Απόστολος Παλιός 
συνοδεύει με το πιάνο του και το 

τραγούδι ξεκινά!!!  

Το πείραμα της Συμμετοχικής Όπερας 
ξεκίνησε για πρώτη φορά στο Ίδρυμα 

Θεοχαράκη με τη συμμετοχή παιδιών από 

8 ετών και άνω.  
Αυτή τη χρονιά, μέσα από τον ΄Ακτιο, για 

πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα να 
απευθυνθεί σε ηλικιωμένους και σε 

ανθρώπους με άνοια. Τα αποτελέσματα 

της απόπειρας αυτής είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά και εντυπωσιακά, 
αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά, τη 

θεραπευτική δύναμη της μουσικής.  

 

Εκπαίδευση Ψυχολόγων και Σεμινάριο 
Φροντιστών στην Κύπρο 
Στις  30 Οκτωβρίου 2013 ο Δρ Κωστής Προύσκας 

Ψυχολόγος – Δρ. Γεροντολογίας και Διευθυντής 

του Άκτιου και ο κ. Στάθης Τρυφωνόπουλος 
Υπεύθυνος του Ψυχοκοινωνικού Τομέα βρέθηκαν 

στην Κύπρο προσκεκλημένοι του Φιλανθρωπικού 

Συλλόγου Ιθάκη. Ο Δρ Κωστής Προύσκας ήταν 
εισηγητής στο σεμινάριο με θέμα «Συχνά 

Ερωτήματα Φροντιστών ασθενών με Άνοια που 

Επιβαρύνουν το έργο της φροντίδας και 
Αναζητούν Απαντήσεις» ενημερώνοντας τους 

φροντιστές για τον τρόπο συμπεριφοράς τους 

απέναντι σε ασθενείς με άνοια και για  συχνά 

λάθη που  γίνονται κατά την προσέγγισή μας. 
 

Την προηγούμενη ημέρα ο Δρ. Κωστής Προύσκας 

και ο κ. Στάθης Τρυφωνόπουλος εκπαίδευσαν 

ψυχολόγους και εθελοντές του Κέντρου Ημέρας 
για ασθενείς με άνοια που λειτουργεί στην Κύπρο 

από το Σύλλογο Ιθάκη, στον τρόπο διεξαγωγής 

συνεδριών νοητικής ενδυνάμωσης και ομαδικών 
δραστηριοτήτων. 

Ομάδα Παραδοσιακών Χορών 
Μια από τις εξειδικευμένες παρεμβάσεις που οργανώνονται 

στον Άκτιο είναι η ομάδα Παραδοσιακών Χορών  η οποία 

πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα σε διαμορφωμένο 
χώρο της Μονάδας. Την ομάδα συντονίζει ο δάσκαλος 

παραδοσιακών χορών Κώστας Πασαδέλης και αποτελεί 

έμπρακτη απόδειξη της αφοσίωσης μας στο δυναμικό και 
σφαιρικό μοντέλο φροντίδας των ανθρώπων που φιλοξενούμε. 

Κατά τη διαδικασία αυτή τα μέλη της ομάδας έχουν την 

ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν, να πειραματιστούν μέσα από 
την κίνηση, να έρθουν σε επαφή με συναισθήματα που είναι 

δύσκολο να λεκτικοποιηθούν και τελικά να αποφορτιστούν. 

Χρησιμοποιεί την εκφραστική κίνηση και τον χορό ως εργαλείο 

για να επιφέρει αλλαγές όχι μόνο στο επίπεδο της κινητικής 
λειτουργίας, αλλά επιπλέον σε συναισθηματικό και νοητικό.  

Επίσκεψη Σπουδαστών από τη Γαλλία 
Ο Άκτιος ως φορέας επιμόρφωσης κι εκπαίδευσης φροντιστών και επαγγελματιών υγείας 
σε θέματα που αφορούν την άνοια και την Τρίτη ηλικία υποδέχτηκε την Δευτέρα 14 
Οκτωβρίου 2013, σπουδαστές φροντιστές από τη σχολή Επαγγελμάτων της Γαλλίας 
“Lycée agricole privé BeauSoleil”. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν από το Διευθυντή της 
Μονάδας Δρ. Κ. Προύσκα για το Δυναμικό Μοντέλο Φροντίδας  που εφαρμόζουμε και 
βασίζεται στην διασφάλιση της ποιότητας φροντίδας και την διαρκή βελτίωση της 
ποιότητας ζωής (the Aktios Model). Είχαν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στις ομάδες 
δραστηριοτήτων ατόμων που βρίσκονται στο μεσαίο στάδιο άνοιας αλλά και στις 
δραστηριότητες που γινόνται με χρήση ipad και προτζεκτορα και αφορούν νοητικά υγιείς 
ή ηλικιωμένους με ήπια νοητική διαταραχή.Εμείς στον Άκτιο αποδεικνύουμε καθημερινά, 
ότι η οικονομική κρίση δεν μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα φροντίδας που παρέχουμε, 
ούτε εμποδίζει την ανάπτυξη πρωτοποριακών μοντέλων και παρεμβάσεων. 

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων  
«Άκτιος» και «Άκτιος-Μονάδα Alzheimer».  
Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή   www.aktios.gr  

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, 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.  

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» και «Άκτιος-Μονάδα Alzheimer». 
Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή      www.aktios.gr  

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

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.  

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.  


