
  

Ο Άκτιος ως πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθηνών 

Την ακαδημαϊκή χρονιά που τελείωσε ξεκίνησε η συνεργασία μας με το Τμήμα Νοσηλευτικής του 
Τ.Ε.Ι Αθηνών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και την επόμενη 
περίοδο, καθώς και για τα σχόλια των φοιτητών που έκαναν την πρακτική τους στον Άκτιο, έτσι όπως 
αποτυπώνονται στα παρακάτω λόγια μέσα από την ευχαριστήρια επιστολή  της υπεύθυνης του 
τμήματος: « Η εμπειρία των Φοιτητών όπως περιγράφεται και από τους ίδιους  ήταν εποικοδομητική 
και συνέβαλε σε αλλαγές αντιλήψεων στάσεων και συμπεριφορών ως προς τα άτομα τρίτης ηλικίας 
και ιδίως τα άτομα με ανοϊκές συνδρομές».Χαιρόμαστε που η προσπάθεια μας για ένα Δυναμικό 
Μοντέλο Φροντίδας βρίσκει ανταπόκριση και λειτουργεί ως παράδειγμα, απομακρύνοντας τους 
νέους επαγγελματίες υγείας από στερεότυπα και προκαταλήψεις. 
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Καλώς ορίσατε στο 17ο τεύχος των Στιγμών του Άκτιου! 
 

Το πιο πολύτιμο συστατικό στη φροντίδα μας είναι τα στελέχη μας. Οι εργαζόμενοι στον Άκτιο ξεχωρίζουν για την 
επαγγελματική τους κατάρτιση, την αφοσίωση στο έργο τους αλλά και την διάθεσή τους να διαδώσουν το Δυναμικό Μοντέλο 
Φροντίδας που εφαρμόζουμε σε επαγγελματίες υγείας από όλον τον κόσμο. Συνάδελφοι και σπουδαστές από την Κίνα, την 
Τουρκία, το Βέλγιο επισκέφθηκαν τους περασμένους 4 μήνες τον Άκτιο και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πώς η καλή 
διάθεση, η τεχνογνωσία και η θεωρητική κατάρτιση μπορούν να συνδυαστούν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μοντέλα 
περίθαλψης των ανθρώπων με άνοια ιδιαίτερα και αποτελεσματικά. Οι άνθρωποι αυτοί δούλεψαν μαζί με τους εργαζόμενούς 
μας, μοιράστηκαν στιγμές ζωής και αγάπησαν, μέσα από τα μάτια μας και από το έργο μας, τον Άκτιο και την Ελλάδα.  
 
Όπως θα διαβάσετε σε αυτό το τεύχος των Στιγμών, πέρα από την εκπαίδευση στους ξένους συναδέλφους, το τελευταίο 
τετράμηνο στον Άκτιο οργανώσαμε αρκετές δράσεις εκπαίδευσης των εργαζομένων μας και των οικογενειακών φροντιστών 
των ανθρώπων με άνοια ενώ γίναμε και κέντρο πρακτικής άσκησης φοιτητών νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθηνών. Επίσης, 
συμμετείχαμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για την Άνοια. Επισκεφθήκαμε μια φάρμα με γαϊδουράκια μαζί με 
τους ενοίκους μας. Διασκεδάσαμε σε πάρτυ στον κήπο μας.  Βάψαμε αυγά, φτιάξαμε λαμπάδες και σπάσαμε στάμνες για το 
Πάσχα.  
 
Όλα τα παραπάνω δεν θα γίνονταν πράξη αν όλοι οι εργαζόμενοι στον Άκτιο δεν μοιράζονταν το όραμα μας για ποιότητα 
ζωής και ποιότητα φροντίδας. Είμαι περήφανος που οι συνάδελφοί μου βιώνουν την αναγνώριση καθώς και την εμψύχωση 
σε όλες τις ενέργειές τους ως μέλη ενός καταξιωμένου οργανισμού φροντίδας. Τους ευχαριστώ για το έργο τους.  
 

Κωστής Προύσκας PhD 
Ψυχολόγος-Δρ Γεροντολογίας 

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

μας αλλά και στη σελίδα μας στο facebook! 

Επίσκεψη από Δομές Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 

Όλοι εμείς στον Άκτιο είμαστε ιδιαιτέρως υπερήφανοι που ο τρόπος λειτουργίας και 
οργάνωσης  των μονάδων μας προσελκύει το ενδιαφέρον επαγγελματιών υγείας τόσο 
της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.  
 

Την Τρίτη 10 Ιουνίου υποδεχθήκαμε  μια ομάδα εκπροσώπων Δομών Υγείας από την 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας 
του Δυναμικού Μοντέλου που εφαρμόζεται στον Άκτιο. Ένα μοντέλο φροντίδας 
βασισμένο στην ολιστική παρέμβαση, στην συνεχή παρατήρηση και στην ενημέρωση. 
Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους της μονάδας, παρακολούθησαν στιγμές 
από τις ομάδες δραστηριοτήτων και απασχόλησης και τέλος ομιλία από τον Διευθυντή 
της μονάδας  Δρ. Κωστή Προύσκα για τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας. 
 

Το γεγονός ότι ο Άκτιος αποτελεί τόπο συνάντησης επιστημόνων από όλο τον κόσμο 
εκτός από υπερηφάνεια μας κάνει να αισθανόμαστε και την υποχρέωση να 
εξελισσόμαστε και να εμπλουτίζουμε το Δυναμικό Μοντέλο λειτουργίας με μοναδικό 
σκοπό την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο ποιότητας 
φροντίδας όσο και σε επίπεδο ποιότητας  ζωής των ανθρώπων με άνοια.   
 

http://www.aktios.gr/


 

Επιμόρφωση και Εκπαίδευση στον Άκτιο 

Στιγμές 

www.aktios.gr 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών 

Τη Δευτέρα 14 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στον Άκτιο Εκπαιδευτική Ομάδα Προσωπικού. Τα 
θέματα εκπαίδευσης χωρίζονταν σε τρεις βασικούς τομείς. Αρχικά, οι εργαζόμενοι της μονάδας 
ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν πάνω στην ΚΑΡΠΑ (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογώνωση), 
στην αντιμετώπιση πνιγμού κατά τη διάρκεια σίτισης και σε θέματα που αφορούν τις πρώτες 
βοήθειες. Η εκπαίδευση έγινε από τον Υπεύθυνο Νοσηλευτή Βασίλη Παπαδόπουλο ο οποίος 
είναι εκπαιδευμένος διασώστης. Στη συνέχεια, οι Φυσικοθεραπευτές της μονάδας Νάσος 
Μπούτσης και Πασχάλης Καραγκιβρούδης εκπαίδευσαν τους νοσηλευτές στους σωστούς 
πρώτους χειρισμούς έπειτα από πτώση ή ατύχημα.  Μέσω παραδειγμάτων, έδειξαν ασφαλείς 
τρόπους μετακίνησης και τρόπους περίδεσης. Τέλος το εκπαιδευτικό σεμινάριο έκλεισε με 
εισήγηση του Αντώνη Σπανού, Ψυχολόγου των Μονάδων, η οποία αφορούσε την παρέμβαση 
και τις ενέργειες που κάνουμε σε στιγμές κρίσεις. 
 

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. 

Εκπαίδευση στην Πρόληψη και Περιποίηση Κατακλίσεων 

Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση είναι απαραίτητο εφόδιο ενός ικανού επαγγελματία υγείας 
και θεωρείται αυτονόητη διαδικασία στις μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας. Μέσα στον Απρίλιο 
διοργανώθηκε στον Άκτιο σεμινάριο για την «Πρόληψη και την Περιποίηση Κατακλίσεων». 
Αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα αλλά και τις πολλές διαστάσεις που απαιτεί η πρόληψη των 
κατακλίσεων στους ηλικιωμένους, το σεμινάριο δεν απευθυνόταν μόνο στον νοσηλευτικό τομέα 
αλλά το παρακολούθησαν και οι εργαζόμενοι του Ψυχοκοινωνικού τομέα, οι Φυσικοθεραπευτές 
αλλά και οι μάγειρες της μονάδας. Στον Άκτιο ακολουθείται πρωτόκολλο περιποίησης 
κατακλίσεων την τήρηση του οποίου ελέγχουν καθημερινά οι προϊστάμενοι των Μονάδων. 
Ακόμα αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της διατροφής,  στον Άκτιο ακολουθείται ειδικό 
εμπλουτισμένο  διαιτολόγιο πλούσιο σε λευκώματα και πρωτεΐνες εγκεκριμένο από τον 
Παθολόγο της Μονάδας. 
 

Σεμινάριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης στις Διαταραχές σίτισης 

Το Σάββατο 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε με στον Άκτιο σεμινάριο με θέμα: «Διεπιστημονική προσέγγιση στις διαταραχές σίτισης». Οι 
εισηγητές του σεμιναρίου, Δρ. Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος- Δρ. Γεροντολογίας, Δρ. Βασίλης Λύρας, Νευρολόγος και Δρ. Γιάννης 
Τυρμπάς, Γαστρεντερολόγος- Επεμβατικός ενδοσκόπος, προσπάθησαν μέσα από μία ολιστική προσέγγιση, να ενημερώσουν για τις 
διαταραχές στην σίτιση που αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές και οι επαγγελματίες υγείας 
που ασχολούνται με την φροντίδα ανοικών ασθενών.  Μέσα από αυτή την διεπιστημονική προσέγγιση δόθηκαν απαντήσεις σε 
ερωτήματα που διατυπώθηκαν, αναλύθηκαν οι εναλλακτικοί τρόποι σίτισης και αναφέρθηκαν και μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις, όπως 
ακριβώς ακολουθούνται στη μονάδα μας. 

Εκπαίδευση Σπουδαστών από Άλλες Χώρες 

Την καλοκαιρινή περίοδο η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων  
Άκτιος αποτέλεσε εκπαιδευτικό κέντρο σε δυο ξεχωριστές 
περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση αποτέλεσε πλαίσιο 
εκπαίδευσης για φοιτήτρια Γηριατρικής Φροντίδας από τη 
γειτονική Τουρκία. Η εκπαιδευόμενη ακολούθησε τη 
νοσηλευτική βάρδια, ενημερώθηκε για τον τρόπο 
λειτουργίας της μονάδας και  για την ολιστική φροντίδα 
στους ασθενείς με άνοια. Η εκπαίδευσή της στον Άκτιο θα 
διαρκέσει δυο μήνες και ελπίζουμε φεύγοντας να κρατήσει 
τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν τη μονάδα μας και 
την παρέμβασή μας.  
Την ίδια περίοδο στη μονάδα βρέθηκε και μια μαθήτρια από 
το European School στο Βέλγιο. Η μαθήτρια, επέλεξε τον 
Άκτιο για μια εμπειρία δυο εβδομάδων σε ένα πλαίσιο 
φροντίδας, όπως απαιτούνταν από τη σχολή της. Συμμετείχε 
στα ομαδικά προγράμματα δραστηριοτήτων και νοητικής 
ενδυνάμωσης που καθημερινά διεξάγονται στον Άκτιο πρωί 
και απόγευμα και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων μη 
φαρμακευτικών παρεμβάσεων στην άνοια. 
 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Λειτουργίας Μονάδων 
Μακροχρόνιας Φροντίδας 

Ο Άκτιος τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας 
της φροντίδας. Το γεγονός αυτό μας προέτρεψε να συμμετάσχουμε σε 
διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος 
καταγραφής της ημερήσιας λειτουργίας των Μονάδων Μακροχρόνιας 
Φροντίδας προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και τα 
δεδομένα φροντίδας που υπάρχουν στη χώρα μας, με μέριμνα όμως για 
την μεταφορά και υιοθέτηση πρωτοκόλλων φροντίδας από άλλες χώρες.  
Το πρόγραμμα αναμένεται να παράγει τα πρώτα αποτελέσματά του στο 
τέλος του έτους, συνεπώς, τότε αναμένουμε και την μεταφορά όλων των 
αρχείων του Άκτιου σε αυτό. Ας σημειωθεί ότι το πρόγραμμα θα είναι 
διασυνδεδεμένο με τους σταθμούς των νοσηλευτών και θα μπορεί να 
δέχεται και να παραμετροποιεί στοιχεία σε ατομικό επίπεδο (πχ ζωτικά 
σημεία, ιατρικές εξετάσεις, συμμετοχή σε ομάδες κ.α.) αλλά και σε 
επίπεδο μονάδας (πρόγραμμα εργασίας, φαγητού κτλ).  
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Καλοκαίρι  και στην Κουζίνα 

Το μενού του καλοκαιριού γέμισε χρώμα 
και αρώματα όπως ορίζει το Δυναμικό 
Μοντέλο Φροντίδας που ακολουθούμε. 
Κυρίαρχο ρόλο έχουν όλα τα λαχανικά και 
τα φρούτα της εποχής. Μαγειρεύοντας 
πάντα σπιτικά και νόστιμα, έχοντας στο 
νου μας ότι μαγειρεύουμε για δικούς μας 
ανθρώπους, προσαρμοζόμαστε πάντα 
στις απαιτήσεις της εποχής και στις 
ανάγκες των ενοίκων μας. Όλοι έχουμε 
στις μνήμες καλοκαιρινά σπιτικά φαγητά 
φτιαγμένα με μεράκι και αυτά σερβίρουμε 
και απολαμβάνουμε αυτήν την εποχή στον 
Άκτιο. Πεντανόστιμα γεμιστά, μελιτζάνες 
παπουτσάκια και φυσικά ο διάσημος 
μουσακάς είναι κάποιες από τις νοστιμιές 
του καλοκαιριού που καθημερινά 
απολαμβάνουμε στον Άκτιο. Κοπιάστε…  
 

Πάσχα και Μπότηδες 2014 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Μεγάλη εβδομάδα ήταν μια περίοδος 
προετοιμασίας και κατάνυξης. Μέριμνά μας ήταν η υπενθύμιση των παραδοσιακών 
εθίμων και η αναβίωση στιγμών με έντονο θρησκευτικό αίσθημα. Οι ομάδες 
δραστηριοτήτων και απασχόλησης προσαρμόστηκαν στο πνεύμα των ημερών. 
Παρακολουθούσαμε καθημερινά την θεία λειτουργία και την εξέλιξη του θείου 
δράματος. Κατασκευάσαμε τις πασχαλινές μας λαμπάδες, βάψαμε τα αυγά μας και 
πλάσαμε τα πασχαλινά μας κουλουράκια, επισκεφθήκαμε τον Επιτάφιο και για το 
τέλος αφήσαμε το καθιερωμένο βάψιμο των μπότηδων. 
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που εδώ και εφτά χρόνια  το Μεγάλο Σάββατο το πρωί 
μεταδίδουμε το μήνυμα της πρώτης Ανάστασης με τον κρότο των μπότηδων, καθώς 
πέφτουν από τα μπαλκόνια μας, σε μια γιορτή που πλέον έχει γίνει θεσμός. Και 
αυτή τη χρονιά όταν τα ρολόγια έδειξαν 12 το μεσημέρι ένοικοι συγγενείς φίλοι και 
εργαζόμενοι που περίμεναν στα μπαλκόνια του Άκτιου πέταξαν τους μπότηδες, 
ήχησαν οι  κόρνες, τα κόκκινα μπαλόνια γέμισαν τον ουρανό, και η Άνοιξη  του 
Vivaldi  έδινε το ρυθμό και γέμιζε αισιοδοξία. Και του χρόνου… 
 

Εκδρομή του Άκτιου στην Γαιδουροχώρα 

Ο Άκτιος πιστός στο δυναμικό και εξελισσόμενο μοντέλο φροντίδας το οποίο 
εφαρμόζει και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την θεραπευτική όσο και την 
διασκεδαστική μορφή που έχει η επαφή με τα ζώα, διοργάνωσε εκδρομή στην 
«Γαιδοροχώρα».  Η «Γαιδοροχώρα» είναι μια προσπάθεια διάσωσης των 
γαϊδουριών τα οποία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι είδος προς 
εξαφάνιση.  
Το πρωί της 22ας  Μαΐου, με εκδρομική διάθεση, ένοικοι και εργαζομένοι δώσαμε 
ραντεβού  έξω από τον Άκτιο, με προορισμό το Κορωπί, ώστε να γνωρίσουμε τον 
Ισίδωρο, τη Μανού και τη Λιλή, τρία πανέξυπνα, κοινωνικά και παιχνιδιάρικα 
γαϊδουράκια τα οποία γνωρίσαμε, χαϊδέψαμε, ταΐσαμε και βουρτσίσαμε. 
Παράλληλα, μάθαμε πολλά για το είδος, θυμηθήκαμε παροιμίες και τραγουδια και 
φωτογραφηθήκαμε!  
Η επίσκεψη αυτή ήταν αναμφίβολα μια ξεχωριστή και εμπειρία  όπου μέσα από 
τις δραστηριότητες και την επαφή με τα γαϊδουράκια ξύπνησαν μνήμες του 
παρελθόντος αλλά και μας υπενθύμισαν πόσο λείπει από τον σύγχρονο άνθρωπο 
η επαφή με τα ζώα και γενικά με την φύση.  
 

 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Φροντιστών 

Το Σάββατο 31/5/2014 ο Δρ. Κωστής 
Προύσκας, Γενικός Διευθυντής του Άκτιου 
συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο 
για φροντιστές ασθενών με άνοια που 
διοργάνωσε η Εταιρεία Νόσου Alzheimer 
& Συνναφών Διαταραχών Αθηνών. Η 
εισήγηση του Δρ. Προύσκα είχε θέμα «Η 
Διέγερση στην Άνοια και η αντιμετώπισή 
της- Εισαγωγή στην ανοϊκή 
πραγματικότητα». Ο Δρ. Προύσκας 
εισήγαγε τους φροντιστές στην έννοια της 
αποδοχής της ανοϊκής πραγματικότητας, 
που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 
θεμελιώνεται το Μοντέλο Φροντίδας στον 
Άκτιο. Ακόμα φέρνοντας παραδείγματα 
μέσα από την καθημερινή μας επαφή με 
άτομα που πάσχουν από άνοια, πρότεινε 
διάφορους μη φαρμακευτικούς  τρόπους 
αντιμετώπισης δύσκολων συμπεριφορών. 
 

Καλοκαιρινή  γιορτή 

Στις 27 Ιουνίου του 2014 ο κήπος μας φόρεσε τα γιορτινά του προκειμένου να 
φιλοξενήσει τους φίλους μας. Οι ένοικοι μαζί με τους συγγενείς τους, όλους τους 
εργαζόμενους στον Άκτιο και μαζί με καλούς φίλους διασκέδασαν, τραγούδησαν 
και χόρεψαν σε ρυθμούς καλοκαιρινούς.  Το σύνθημα για να «ξεκινήσει η γιορτή 
έδωσαν οι φοιτητές ψυχολογίας που πραγματοποίησαν την πρακτική τους 
άσκηση στον Άκτιο, με το χορευτικό που ετοίμασαν, προκειμένου να μας 
αποχαιρετήσουν για τι στιγμές που περάσαμε μαζί.  
Ήταν μια συγκινητική και διασκεδαστική βραδιά και τα χαρούμενα πρόσωπα 
των παρευρισκόμενων μας κάνουν να αναμένουμε με αγωνία την επόμενη 
γιορτή! 
 

http://www.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. 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/

