
  

Κοπή πίτας – Γιορτή Πρωτοχρονιάς 2014 
 Την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014 κόψαμε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα μας παρουσία ενοίκων, συγγενών, 
φίλων και συνεργατών. Ήταν μια βραδιά γεμάτη ευχές αισιοδοξία και υποσχέσεις. Τη Βασιλόπιττα έκοψαν 
ο Γενικός Διευθυντής του Άκτιου Δρ. Κωστής Προύσκας και η Επιστημονικά Υπεύθυνη Δρ. Παρασκευή 
Σακκά, οι οποίοι ευχήθηκαν σε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά και παρέδωσαν τα δώρα στους τυχερούς της 
χρονιάς.  Υπόσχεση και δέσμευση όλων όσοι εργαζόμαστε στον Άκτιο είναι ότι και για τη νέα αυτή χρονιά ο 
Άκτιος θα εξακολουθεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχές, αναζητώντας συνεχώς  νέους τρόπους 
προσέγγισης της έννοιας της φροντίδας τους οποίους θα μεταλαμπαδεύει στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 
 

Καλως ορίσατε στο 16ο τεύχος των Στιγμών του Άκτιου! 
Τους μήνες που πέρασαν, δώσαμε και πάλι έμφαση στην καλύτερη οργάνωση και συντονισμό των βαρδιών μας για την 
επίτευξη ακόμη καλύτερης ποιότητας φροντίδας και την διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ενοίκων μας. Ως εταιρεία 
παροχής υπηρεσιών υγείας, θεωρούμε ότι το μεγαλύτερό μας κεφάλαιο είναι το ανθρώπινό μας δυναμικό για την 
εκπαίδευση, ενδυνάμωση και συγκρότηση του οποίου αγωνιζόμαστε καθημερινά.  
 

Οι εργαζόμενοι στον Άκτιο γνωρίζουν ότι δουλεύουν σε μια από τις πιο εξειδικευμένες μονάδες στη χώρα και αυτό 
επιβεβαιώνεται συχνά μέσω των επισκέψεων άλλων φορέων και ειδικών από το εξωτερικό, αλλά και μέσω των 
συνεργασιών με διάφορους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Στο τεύχος των Στιγμών που έχετε στα χέρια σας θα 
διαβάσετε για τις ενέργειες που κάνουμε για το καλύτερο «δέσιμο» της ομάδας μας. Θα διαβάσετε επίσης για τις 
δραστηριότητές μας με τους ενοίκους μας αλλά και για τη συνεργασία μας με το Silver Alert, για την οποία είμαστε 
περήφανοι. Ο Άκτιος είναι και ένα σωρό άλλα πράγματα που δεν μπορούν να καταγραφούν σε εικόνες. Σας προσκαλούμε 
να έρθετε να μας γνωρίσετε!  
 

Και αυτό το τεύχος των Στιγμών είναι αφιερωμένο στο Ανθρώπινο Δυναμικό του Άκτιου που συντελεί ώστε να γίνεται το 
κοινό μας όραμα, πραγματικότητα. Καλή ανάγνωση! 
 

Κωστής Προύσκας PhD 
Ψυχολόγος-Δρ Γεροντολογίας 
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Γιορτή Χριστουγέννων 2013 
Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Άκτιου, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, αποτελούσε μια 
ξεχωριστή μουσική εμπειρία. Οι ένοικοι του Άκτιου που συμμετείχαν στην Ομάδα 
Συμμετοχικής Όπερας, μαζί με τη σοπράνο Κάτια Πάσχου και τον πιανίστα Απόστολο Παλιό 
μας ταξίδεψαν στο μαγικό κόσμο της όπερας. Η Ομάδα έκανε πρόβες κάθε Σάββατο, και το 
τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε τους κόπους τους και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Οι 
καλεσμένοι μας ακολούθησαν το μουσικό κάλεσμα, και με τη βοήθεια προτζέκτορα που 
πρόβαλε τους στίχους σε εμφανές σημείο,  τραγούδησαν και εκείνοι μουσικά αποσπάσματα 
από διάφορες γνωστές όπερες. Ακολούθησε πάρτυ με μουσική, χαμόγελα, κέφι για χορό και 
γιορτινά εδέσματα που δημιούργησαν μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα απόλυτα 
ταυτισμένη με το Πνεύμα των Χριστουγέννων. 
 
 

http://www.aktios.gr/


 

Επιμόρφωση και Εκπαίδευση από τον Άκτιο 

Στιγμές 

www.aktios.gr 

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών 

Ο Γενικός Διευθυντής του Άκτιου Δρ. Κωστής Προύσκας, 
Ψυχολόγος- Δρ. Γεροντολογίας, συμμετείχε ως εισηγητής στον 
νέο κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργάνωσε η 
Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών 
και πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο. Οι ομιλίες του είχαν 
ως θέμα την «Φροντίδα και ανοϊκή πραγματικότητα»  και την 
«Συμπεριφορά σε άτομα με άνοια». Ο Δρ Προύσκας ανέλυσε 
τους προβληματισμούς των συγγενών των ανθρώπων με Άνοια 
και προσπάθησε να αποδώσει την διαφορετική 
πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι άνθρωποι με Άνοια. Οι 
επαγγελματίες και  οικογενειακοί φροντιστές ενημερώθηκαν  
για ενδεδειγμένους τρόπους συμπεριφοράς τους απέναντι σε 
ανθρώπους με άνοια και για μεθόδους αποφυγής των εντάσεων 
στο σπίτι. Τέλος, τονίστηκε η σημασία της αποδοχής, της 
υπομονής και της επιμονής για την επίτευξη καλής ποιότητας 
φροντίδας και καλής ποιότητας ζωής.  
 

Employability Week του Mediterranean College 
Στο πλαίσιο της 4ης κατά σειρά Εβδομάδας Απασχολησιμότητας 
(Employability Week) του Mediterranean College o Δρ. Κωστής 
Προύσκας προσεκλήθη ως εισηγητής σε σεμινάριο που 
διοργάνωσαν oι Σχολές Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης με θέμα 
«Άνοια και Δυναμικό Μοντέλο Φροντίδας-Ο ρόλος του 
Ψυχολόγου». Ο Δρ. Κ. Προύσκας παρουσιάζοντας το δυναμικό 
μοντέλο φροντίδας που εφαρμόζεται στον Άκτιο αναφέρθηκε 
στις εξειδικευμένες ανάγκες των ηλικιωμένων  αλλά και στον 
τρόπο κάλυψής τους. Επίσης, εστίασε στο σημαντικό ρόλο του 
ψυχοκοινωνικού τομέα σε μια σύγχρονη Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων, καθώς και στη σημασία ενός περιβάλλοντος με 
ερεθίσματα που εγείρουν το συναίσθημα και ενεργοποιούν τις 
αισθήσεις. 
 

Ημέρα Φροντιστή 2014 
Η Επιστημονικά Υπεύθυνη Δρ Παρασκεύη Σακκά και ο 
Διευθυντής των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος Δρ. 
Κωστής Προύσκας συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές διαλέξεις 
που διοργάνωσε η Εταιρία Νόσου Alzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών, στην καθιερωμένη πλέον "Ημέρα 
Φροντιστή".  
Η Δρ Παρασκευή Σακκά, η οποία είναι και Πρόεδρος της 
Επιτροπής για την Κατάρτιση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Δράσης για την Άνοια,  μίλησε για την Άνοια και τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ιατρική στην αντιμετώπιση και 
στην πρόληψή της. 
Ο Δρ Κωστής Προύσκας μέσα από την διάλεξή του με θέμα "Το 
φορτίο του φροντιστή και πως αντιμετωπίζεται" προσπάθησε 
να δώσει απαντήσεις σε θέματα που δυσκολεύουν την 
καθημερινότητα των φροντιστών ανοϊκών ασθενών. Η 
συμμετοχή των φροντιστών ήταν μεγάλη αποδεικνύοντας την 
ανάγκη τους για ενημέρωση και υποστήριξη. Ο Άκτιος 
αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των φροντιστών συνεχίζει τα 
τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια καλύπτοντας διαφορετικά 
θέματα που απασχολούν τόσο τους επαγγελματίες όσο και τις 
οικογένειες ασθενών με άνοια. 
 

Πληροφορίες για την οργάνωση των εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων  του Άκτιου αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας 

www.aktios.gr   
αλλά και στη σελίδα μας στο facebook 

www.facebook.com/aktios  

 

Ο Εκπαιδευτικός Άκτιος 
Ο Άκτιος εδώ και καιρό αποτελεί ένα σταθερό πλαίσιο πρακτικής 
άσκησης για φοιτητές επαγγελμάτων υγείας. Στόχος μας είναι, μέσα 
από την εμπειρία τους στην μονάδα μας, να αποκτήσουν εφόδια για την 
επαγγελματική τους καταξίωση και να έρθουν σε επαφή με ένα 
ολιστικό μοντέλο παρέμβασης συμμετέχοντας σε δράσεις του 
ψυχοκοινωνικού τομέα. Συνεχίζοντας τη συνεργασία μας με το 
Μητροπολιτικό Κολλέγιο αυτό το εξάμηνο δίνουμε την ευκαιρία σε 
φοιτητές Ψυχολογίας του δεύτερου και του τρίτου έτους να έρθουν σε 
επαφή και να αναγνωρίσουν τις ανάγκες των ηλικιωμένων και των 
ασθενών με άνοια καθώς επίσης να γνωρίσουν ένα ιδιαίτερα 
επιτυχημένο μοντέλο φροντίδας, πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα με 
αναγνώριση που ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας. 
 

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. 

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικής Γεροντολογικής 
& Γηριατρικής Εταιρείας 
Στις 11 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας. Το συμβούλιο συστάθηκε 
σε σώμα ως εξής : Πρόεδρος: Ι. Γ. Καραϊτιανός, Α’ Αντιπρόεδρος: Ε. 
Μεσθεναίου, Β’ Αντιπρόεδρος: Π. Σουρτζή, Γενικός Γραμματέας: Α. 
Μούγιας, Ειδικός Γραμματέας: Κ. Προύσκας, Ταμίας: Αθ. Μούγιας, 
Μέλη: Α. Καραϊτιανού-Βελονάκη, Μ. Συνετού, Π. Τζώρτζης.  

Ο Άκτιος εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.  
  
 

http://www.aktios.gr/
http://www.facebook.com/aktios
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Καφές στο σχολείο Αμερικάνικης Παροικίας 
Ο Ψυχοκοινωνικός Τομέας του Άκτιου οργάνωσε την 
περίοδο των Χριστουγέννων επίσκεψη στα American 
community schools of Athens (ACS). Ήταν μια καλή 
ευκαιρία ώστε, άνθρωποι διαφορετικών ηλικιακών 
ομάδων να έρθουν σε επαφή και να ανταλλάξουν 
εμπειρίες. Οι ένοικοι μας ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι  που  
βρέθηκαν έπειτα από αρκετά χρόνια σε ένα σχολικό χώρο  
ενώ οι μαθητές και οι καθηγητές μας υποδέχτηκαν με 
ζεστασιά σε έναν πολύ όμορφο χώρο.  Οι συζητήσεις 
περιστρέφονταν γύρω από διάφορα θέματα με 
αυθορμητισμό και σεβασμό αποδεικνύοντας ότι όταν 
μένουμε μακριά από στερεότυπα το χάσμα μεταξύ των 
γενεών μπορεί να γεφυρωθεί. 

 

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» και «Άκτιος-Μονάδα Alzheimer».  
Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή   www.aktios.gr  Τηλέφωνα: 210 6523623, 210 6515268 email: info@aktios.gr 

Συνεργασία με SILVER ALERT 
Ο Άκτιος είναι περήφανος συνεργάτης της Γραμμής Ζωής και του Silver Alert, 
αναλαμβάνοντας τη φιλοξενία ηλικιωμένων οι οποίοι έχουν βρεθεί από την 
Ελληνική Αστυνομία αλλά δεν έχουν ακόμη αναζητηθεί από τους οικείους τους. 
Σε ένα ασφαλές πλαίσιο, εκπαιδευμένοι συνεργάτες μας καταφέρνουν να 
αντλήσουν από τους ηλικιωμένους πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τη λήξη 
της περιπέτειάς τους. Παράλληλα παρέχεται διαμονή, σίτιση, νοσηλευτική 
φροντίδα και ιατρική παρακολούθηση μέχρι να εντοπιστεί η οικογένεια.  
 

Ο Άκτιος στο REPLAYCE (www.replayce.com) 
Σημαντική παράμετρος στην επιτυχία του μοντέλου 
λειτουργίας του Άκτιου είναι το ανθρώπινο δυναμικό 
μας. Η διαρκής εκπαίδευση, το χτίσιμο ομάδας και η αποφόρτιση είναι 
σημαντικά για τη διασφάλιση του ηθικού και την ενδυνάμωση των 
εργαζομένων μας ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα 
φροντίδας και καλύτερη ποιότητα ζωής στους ενοίκους μας.  
Το βράδυ της Παρασκευής 13 Δεκεμβρίου 2013, οι εργαζόμενοι στον Άκτιο, 
με φόρμες, καθαρές καλτσούλες, μπλουζάκια Άκτιου και την πιο καλή μας 
διάθεση,  επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του REPLAYCE στο Ολυπιακό 
Στάδιο. Για λίγες ώρες γίναμε παιδιά, γελάσαμε  και πλημμυρίσαμε 
συναισθήματα χαράς μέσα από την συμμετοχή μας στις δραστηριότητες. 
Μας δόθηκε η δυνατότητα μέσα από το παιχνίδι να γνωρίσουμε καλύτερα 
τόσο τον εαυτό μας, τα όρια και τις αντοχές μας. Κυρίως όμως, μας δόθηκε 
η δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα και τους συναδέλφους μας, να 
αγωνιστούμε μαζί τους και να διασκεδάσουμε ξέγνοιαστοι.  
 

Γιορτή Αποκριών 
Στις Απόκριες υπακούσαμε στις διαταγές του Βασιλιά Καρνάβαλου και 
αφεθήκαμε στο κλίμα του καρναβαλιού. Οι εορταστικές εκδηλώσεις  μας για 
την περίοδο των αποκριών κορυφώθηκαν το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 
με το καθιερωμένο  πάρτι μας.  
Αυτή η χρονιά  ήταν  εμπνευσμένη  από τα μυστήρια της Ανατολής και το 
Bollywood. Μαζί μας ήταν  η Λουκρέσια Φουρναράκου, δασκάλα, Ινδικού 
χορού με την ομάδα της Ganesha. Καθ’ όλη την  περίοδο των αποκριών  οι 
εργαζόμενοι της μονάδας προετοιμάζονταν με πρόβες και  παρουσίασαν μια 
χορογραφία εμπνευσμένη από το Bollywood την οποία μπορείτε να 
απολαύσετε στο κανάλι του Άκτιου στο youtube (www.youtube.com/aktios) !!!   

Φωτογράφιση Εργαζομένων στον Άκτιο 
Για τους εργαζόμενους στον Άκτιο η 23η  
Ιανουαρίου 2014 ήταν μια ιδιαίτερη και 
ξεχωριστή μέρα. Φορώντας το πιο λαμπερό 
χαμόγελο, με ευχάριστη διάθεση και χιούμορ, 
με όρεξη και αστεία  φωτογραφήθηκαν για 
τις ανάγκες του νέου ενημερωτικού εντύπου 
της Μονάδας!   
Οι εργαζόμενοι από όλους τους τομείς που 
απαρτίζουν το ολιστικό και δυναμικό 
μοντέλο της μονάδας έδωσαν το καλύτερο 
τους εαυτό και αφέθηκαν στα χέρια της 
φωτογράφου δίνοντας ένα πολύ όμορφο 
αποτέλεσμα το οποίο αντανακλά το 
ευχάριστο κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στους 
εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων. Το 
αποτέλεσμα θα το δείτε σύντομα στο νέο μας 
ενημερωτικό υλικό και στα φυλλάδια του 
Άκτιου! 
 

http://www.aktios.gr/
http://www.replayce.com/
http://www.youtube.com/aktios


 

 

 
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, 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 Δραματοθεραπείας 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.  

http://www.aktios.gr/

