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Καλώς Ήρθατε στο 22ο Τεύχος των Στιγμών του Άκτιου

Από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του Άκτιου, μας ήταν σαφές ότι η διασφάλιση της ποιότητας φροντίδας 
και ποιότητας ζωής των ενοίκων μας, μέσα από το Δυναμικό Μοντέλο Φροντίδας, απαιτούσαν έναν νέο τρόπο 
σκέψης και προσέγγισης στη μακροχρόνια φροντίδα, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Το Δυναμικό Μοντέλο 
Φροντίδας που εφαρμόζουμε στον Άκτιο βασίζεται στη γνώση και αποδοχή των αναγκών των ενοίκων μας και των 
οικογενειών τους, στην κατάλληλη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μας, στις ψυχοκοινωνικές 
παρεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα καθημερινά στις μονάδες μας και στη μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό μας. 
Ίσως για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι στη μακροχρόνια φροντίδα όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων 
παίρνουν τη θέση που τους αρμόζει μέσα από την εφαρμογή του Δυναμικού Μοντέλου του Άκτιου. Με καθημερινές 
συναντήσεις για επικοινωνία και ενημέρωση, διαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση, μέριμνα για διασφάλιση των 
δικαιωμάτων τους, ιδιωτική ομαδική ασφάλιση, ομαδικές δραστηριότητες και αποφόρτιση, οι εργαζόμενοι στον 
Άκτιο αναπτύσσονται, ενδυναμώνονται και συμμετέχουν στην παροχή καλύτερης ποιότητας φροντίδας και 
ποιότητας ζωής στους ενοίκους μας. Όταν λοιπόν επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο facebook (www.facebook.com/
aktios) ή την αντίστοιχη στο youtube (www.youtube.com/aktios) και δείτε τα βίντεο με τις ομαδικές δραστηριότητες 
των εργαζομένων μας, τις χορογραφίες για τις απόκριες, τις εκπαιδευτικές συναντήσεις και τις ομάδες εργαζομένων, 
μαζί με το χαμόγελο και την ευχαρίστηση που θα σας προσφέρουν, να έχετε στο νου σας ότι αποτελούν μέρος 
μιας συγκροτημένης και επίπονης προσπάθειας. Προσπάθεια με στόχο την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, του 
αισθήματος αλληλεγγύης, αλληλουποστήριξης και αλληλοαποδοχής μεταξύ των μελών της ομάδας του Άκτιου. 
Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να μπορούν οι εργαζόμενοι μας, καθοδηγούμενοι από τα αξιόλογα στελέχη μας και 
τους διακεκριμένους συνεργάτες μας, να προσφέρουν αβίαστα και αυθόρμητα το βασικότερο χαρακτηριστικό για 
την αριστοποίηση της φροντίδας: τον ίδιο τους τον εαυτό. 
Αυτός είναι ο λόγος που ο Άκτιος, στα 8 χρόνια λειτουργίας του, αποτελεί τον πιο αξιόπιστο και ποιοτικό 
φορέα παροχής υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας σε ηλικιωμένους και ανθρώπους με άνοια στη χώρα μας.  
Τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας τα βλέπετε στα τεύχη των Στιγμών! 
Εύχομαι να απολαύσετε και αυτές τις Στιγμές μας. Καλή Ανάγνωση!

Κωστής Προύσκας PhD
Ψυχολόγος - Δρ Γεροντολογίας

Εξειδίκευση στην Αποκατάσταση και την Αποθεραπεία
Σε όλες τις μονάδες μας, με εξοπλισμό, τεχνογνωσία και 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, σε όλες τις μονάδες 
μας διεξάγονται και Ομάδες Άσκησης και Γυμναστικής διαφορετικών 
βαθμίδων δυσκολίας ανάλογα με τις ανάγκες των ενοίκων μας. 

Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του Άκτιου 
και τις εκδηλώσεις μας αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας 
www.aktios.gr  
αλλά και στη σελίδα μας στο facebook 
www.facebook.com/aktios 

Άκτιος Αρτ Παλάς
Παίρνοντας τη σκυτάλη από το Relax Palace Αμαρουσίου, το 
οποίο ιδρύθηκε το 1969, στον Άκτιο Αρτ Παλάς αναδεικνύουμε 
την Τέχνη της Φροντίδας. Την Τέχνη του να παρέχουμε 
ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας ώστε να βελτιώνουμε την 
ποιότητα ζωής των ενοίκων μας και να αριστοποιούμε τις 
δεξιότητες και τις ικανότητές τους προς όφελός τους. 
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι βασισμένες στο Δυναμικό 
Μοντέλο Φροντίδας του Άκτιου και με ομάδες δραστηριοτήτων, 
άσκησης, απασχόλησης και νοητικής ενδυνάμωσης καθημερινά, 
πρωί και απόγευμα.
Ο Άκτιος Άρτ Παλάς στέγαζεται σε ενα κτίριο χτισμένο και 
διαμορφωμένο για μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, μέσα 
στον αστικό ιστό. Με το μικρό του σχετικά μέγεθος προσφέρει 
την αίσθηση του οικιακού περιβάλλοντος και την ασφάλεια 
μιας καλά εποπτευόμενης μονάδας περίθαλψης. Τα δωμάτια 
είναι μονόκλινα και δίκλινα με ατομικό μπάνιο, μπαλκόνι, 
κλιματισμό και ανεμιστήρα οροφής. Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι 
πρόσφατα ανακαινισμένοι και λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένο 
φυσικοθεραπευτήριο, βεράντα και κήπος. Όλοι οι χώροι της 
μονάδας κλιματίζονται.

Άκτιος και Άκτιος Μονάδα Alzheimer
Στον Άκτιο και στον Άκτιο Μονάδα Alzheimer παρέχουμε υπηρεσίες φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας, αποθεραπείας και αποκατάστασης από 
εγκεφαλικά και κατάγματα και εξειδικευόμαστε 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. 

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άκτιος

Οδός Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 6515268

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άκτιος Οδηγός

Λεωφ. Βάρης, (πρώην κτίριο Σ.Ε.Ο.), 
Βάρη Τηλ.: 210 8972969

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άκτιος Αρτ Παλάς

Οδός Πεντέλης 55,  Μαρούσι
Τηλ.: 210 8022912

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άκτιος Μονάδα Alzheimer

Οδός Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 6523623

Συνεργασία με το Kέντρο Aποκατάστασης Hμερήσιας Nοσηλείας  
«Ιατρική Άσκηση»
Η Ιατρική Άσκηση παρέχει στους ενοίκους του Άκτιου Οδηγού εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:
• Ιατρική εξέταση από εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρό φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης  
• Φυσικοθεραπευτική φροντίδα 
• Θεραπευτική άσκηση- εκγύμναση 
• Εργοθεραπεία 
• Λογοθεραπεία 
• Ψυχολογική υποστήριξη 
• Διατροφολογική υποστήριξη 
• Νοητική ενδυνάμωση 
• Υπηρεσία μεταφοράς και συνοδείας ασθενών με ειδικά οχήματα.

Εξειδίκευση στην Άνοια 
Ο Άκτιος Μονάδα Alzheimer 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»! 

Άκτιος Οδηγός
Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος Οδηγός λειτουργεί στο πρώην εκπαιδευτικό κέντρο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στη 
Βάρη Αττικής. Η Μονάδα εξειδικεύεται: 
– Στη φροντίδα ανθρώπων που πάσχουν από άνοια, μια διαταραχή που επηρεάζει το σύνολο των γνωστικών λειτουργιών του 
εγκεφάλου.
– Στην περίθαλψη ανθρώπων που χρειάζονται υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης από εγκεφαλικά και κατάγματα. Οι 
υπηρεσίες αποκατάστασης παρέχονται εντός του κτιρίου μας σε συνεργασία με το Κέντρο Αποκατάστασης «Ιατρική Άσκηση».
– Στη φιλοξενία ηλικιωμένων που αναζητούν έναν προστατευμένο τρόπο διαβίωσης με νοσηλευτική φροντίδα, ιατρική επίβλεψη και 
δραστηριότητες. 

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος Οδηγός διαθέτει μεγάλους και καλόγουστους κοινόχρηστους χώρους, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται σαλόνια και τραπεζαρίες, home cinema, βιβλιοθήκη, χώροι απασχόλησης και ψυχαγωγίας ενοίκων, βεράντες με 
θέα στη θάλασσα, υπαίθριο αμφιθέατρο, ευρύχωροι και ασφαλείς διάδρομοι, φυσικοθεραπευτήριο με όργανα γυμναστικής και wii, 
αίθουσα σεμιναρίων, χώρος φαρμακείου, χώρος κομμωτηρίου και κήπος. 
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι της μονάδας, είναι κλιματιζόμενοι και προσβάσιμοι για άτομα με αναπηρία. Τα δωμάτια είναι μονόκλινα, 
δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα με μπάνιο, μπαλκόνι, τηλεόραση, κλιματισμό, Wi-Fi, κουδούνι εσωτερικής επικοινωνίας δίπλα από 
κάθε κλίνη και στο μπάνιο και τηλέφωνο με σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο.

Στις εγκαταστάσεις της Βάρης απασχολείται μόνιμα Ιατρός Παθολόγος ο οποίος επισκέπτεται τη Μονάδα καθημερινά. Νευρολόγος 
επισκέπτεται ατομικά τους ενοίκους της μονάδας τρεις φορές την εβδομάδα,  χωρίς χρέωση, ενώ λειτουργεί Νευρολογικό Ιατρείο  για 
προβλήματα μνήμης και συμπεριφοράς. Ο Άκτιος συνεργάζεται και με Γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
Ο ψυχοκοινωνικός τομέας του Άκτιου, οργανώνει ομάδες απασχόλησης, άσκησης και νοητικής ενδυνάμωσης. Καθημερινά λαμβάνουν 
χώρα ομάδες δραστηριοτήτων με αντικείμενα: νοητική ενδυνάμωση, δημιουργική απασχόληση, θεραπεία μέσω της τέχνης, τραγούδι, 
χορό, προσανατολισμό στο χρόνο και τον χώρο με ανάγνωση εφημερίδων και συζήτηση θεμάτων της επικαιρότητας, γνωριμία και 
επαφή με νέες τεχνολογίες.

Δραστηριότητες καθηγητού Κίμωνος Βολίκα
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Άκτιου Οδηγού  Καθηγητής Γηριατρικής 
Δρ.Κίμων Βολίκας και ο Δρ.Θωμάς Μάνος, έλαβαν μέρος σε διοργάνωση 
των ΚΑΠΗ του Δήμου Καλλιθέας με ομιλίες σχετικά με τη σημασία της 
άσκησης στους ηλικιωμένους και τη διατροφή στην τρίτη ηλικία. Επιπλέον, 
ο Καθηγητής Κίμων Βολίκας, συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Γηρο-οδοντιατρικής, έδωσε δύο διαλέξεις στους φοιτητές 
με θέματα “Η βιολογία της Γήρανσης” και  “Παθολογία του Γήρατος - 
Ποιες παθήσεις επηρεάζουν την οδοντιατρική θεραπεία.” Το Σάββατο 
5 Μαρτίου ο Δρ. Κίμων Βολίκας έλαβε επίσης μέρος στην Ημερίδα του 
Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής με θέμα: “ Η θέση του Οδοντιάτρου 
στη συνολική αντιμετώπιση του υπερήλικα”. Παράλληλα, μαζί με άλλους 
εταίρους, τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
ο Δρ. Βολίκας  συμμετέχει στο Frailsafe, ένα πρόγραμμα μελέτης της 
ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ των ηλικιωμένων στο πλαίσιο του Horizon 2020. 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer
Η άνοια είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη Δημόσια Υγεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα και οι διεθνείς οργανώσεις Alzheimer έχουν ασχοληθεί με την ανάπτυξη οδηγιών και τη συγγραφή εκθέσεων σχετικά 
με τις πολιτικές διαχείρισης της άνοιας και των συνεπειών της. Έντεκα χώρες υλοποιούν αυτή τη στιγμή Εθνικά Σχέδια Δράσης 
για την άνοια που καθορίζουν πολιτικές, τομείς παρέμβασης, προτεραιότητες και δράσεις, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την 
αναγκαιότητα ανάληψης συντονισμένων μέτρων για την ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων με άνοια. Σε αυτό το πλαίσιο, το 
Υπουργείο Υγείας συγκρότησε Εθνική Επιτροπή-Ομάδα εργασίας με επικεφαλής τη Δρα Παρασκευή Σακκά για την εκπόνηση 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια-Νόσο Alzheimer. Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι  η αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των συνδρόμων άνοιας και η καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους. Η πρόληψη 
της άνοιας και η προαγωγή της υγείας του πληθυσμού και τέλος  η εφαρμογή οικονομικά συμφερουσών μέτρων διαχείρισης του 
δραματικά αυξανόμενου αριθμού των ατόμων με άνοια.
Τον Ιανουάριο του 2015, με νόμο που ψήφισαν όλες οι πτέρυγες της Βουλής, ορίστηκε το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια. 
Η Επιστημονική Διευθύντρια του Άκτιου Δρ. Παρασκευή Σακκά, ως πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια, στις 
3 Μαρτίου 2016 παρουσίασε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την άνοια και τη νόσο Alzheimer. Στις 22 Μαρτίου  η Δρ. Παρασκευή 
Σακκά υποστήριξε για ακόμη μια φορά στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 
το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια και τη νόσο Alzheimer, το οποίο μετά από συνεχείς 
και επίμονες προσπάθειες όλων μας εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Τρίτης 22 Μαρτίου 2016. 
Επιτέλους, η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει ξεκάθαρες στρατηγικές για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση της Άνοιας, την υποστήριξη των οικογενειών που φροντίζουν και την 
περίθαλψη των ανθρώπων με Άνοια!

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2016

Διαρκής Εκπαίδευση & Κατάρτιση στον Άκτιο
Στον Άκτιο, έχοντας ως γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας 
φροντίδας σε ανθρώπους με άνοια,  αναπτύσσουμε ένα πλήρες και 
στοχευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αποτελείται 
από μια σειρά οχτώ θεματικών σεμιναρίων, που απευθύνονται στους 
εργαζόμενους του Άκτιου. Τα σεμινάρια έχουν ως στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής, της καθημερινής περιποίησης και φροντίδας 
των ενοίκων μας, καθώς και την ανάπτυξη και περαιτέρω εξέλιξη 
των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Η υλοποίηση των σεμιναρίων 
πραγματοποιείται από τους Προιστάμενους και Υπεύθυνους 
Νοσηλευτές των Μονάδων μας, οι οποίοι διαθέτουν μακροχρόνια 
εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην καθημερινή φροντίδα και 
στις ιδιαίτερες ανάγκες ατόμων που διανύουν την τρίτη ηλικία, 
καθώς και από τους Φυσικοθεραπευτές του Άκτιου. Οι τομείς των 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων αφορούν σε:
· Πρώτες βοήθειες μετά από πτώση.
· Διεντερική σίτιση μέσω Levin ή γαστροστομίας, μέθοδοι σίτισης και 
περιποίησης.
· Ατομική Υγιεινή - μπάνιο περιπατητικών ενοίκων καθώς και 
νοσηλευτική φροντίδα κλινηρών ενοίκων.
· Παρεντερική λήψη υγρών ή φαρμάκων (ορός αντιβιώσης, παυσίπονα, 
βιταμίνες) με ενδοφλέβια, ενδομυϊκή και υποδόρια χορήγηση.
· Πρώτες βοήθειες σε πνιγμό ή πνιγμονή με τη χρήση ambu – ΚΑΡΠΑ.
· Πρόληψη και αντιμετώπιση κατακλίσεων.
· Πρόληψη μετάδοσης νοσημάτων και κανόνες υγιεινής.
· Τρόποι αερισμού (ρινική κάνουλα, μάσκα νεφελοποίησης ή 
μάσκα venturi). Aναρρόφηση από τη στοματοφαρυγγική ή από τη 
ρινοφαρυγγική κοιλότητα. Λήψη δείγματος ούρων από ουροκαθετήρα.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτού του εξαμήνου υλοποιείται σε 
όλες μας τις Μονάδες από τις αρχές Μαρτίου και ολοκληρώνεται 
στο τέλος Μαΐου.



Ο Άκτιος ολοκλήρωσε το έργο LTCMAN

Ασφαλεiα των Ενοίκων μας και Πρόληψη Πτώσεων: 
Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση
Ο Άκτιος, μέσω του Φυσικοθεραπευτικού του τομέα, 
επενδύει στη σωστή και γρήγορη αξιολόγηση της 
έκπτωσης δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη βάδιση και την 
ισορροπία ατόμων τρίτης ηλικίας, ώστε να υπάρχει έγκαιρη 
πρόγνωση και αποφυγή τραυματισμών. Η βάδιση και η 
ισορροπία είναι από τις βασικότερες κινητικές λειτουργίες 
που επηρεάζονται από την άνοια και τη νόσο Alzheimer. 
Στον  Άκτιο έχουμε ως προτεραιότητα την ασφάλεια των 
ενοίκων μας και χρησιμοποιούμε την κλίμακα αξιολόγησης 
GABS (Clinical gait and balance scale). Με την κλίμακα 
αυτή, καταρτισμένοι επαγγελματίες υγείας αξιολογούν τη 
βάδιση, τον κύκλο βάδισης, ανωμαλίες κατά τη διάρκεια 
της βάδισης (πάγωμα, συμπτώματα παρκινσονισμού), την 
ισορροπία και τη στάση του σώματος.
Η συγκεκριμένη κλίμακα είναι εύχρηστη, καταγράφει 
σημαντικές παραμέτρους της βάδισης και της ισορροπίας, 
παρέχει ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση και είναι 
αξιόπιστη όπως έχει αποδειχθεί από την αρθρογραφία.
Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από τους Φυσικοθεραπευτές του Άκτιου σε ειδικούς χώρους 
που έχουν διαμορφωθεί στις μονάδες μας και έπειτα ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι τομείς 
και η οικογένεια, για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα του κάθε ενοίκου.

Παρουσία του Άκτιου στο 4ο Συνέδριο Ελληνικής 
Εταιρείας Άνοιας
Στις 5-7 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 4ο Συνέδριο της Ελληνικής 
Εταιρίας Άνοιας στην Αίγλη του Ζαππείου στην Αθήνα. Επιστήμονες και επαγγελματίες από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν στα Master Classes in Dementia με ομιλίες και 
εργαστήρια αναφορικά με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στο τομέα της άνοιας.
Ο Άκτιος συμμετείχε ενεργά ως χορηγός στο συνέδριο, ενώ παράλληλα η Επιστημονική 
Διευθύντρια του Ακτίου Δρ. Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος-Ψυχίατρος έδωσε μια σειρά από 
ομιλίες σχετικά με τις  ανάγκες των φροντιστών των ατόμων με άνοια στην Ελλάδα και τη 
φαρμακευτική αντιμετώπιση στην άνοια. Προσκεκλημένος ομιλητής στο συνέδριο ήταν ο Δρ. 
Shlomo Noy Καθηγητής Ψυχιατρικής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Tel Aviv, και 
μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Άκτιου, ο οποίος έδωσε διάλεξη με θέμα “Successful 
Aging and Dementia”.
Ο Άκτιος ως φορέας  φροντίδας ηλικιωμένων με εξειδίκευση στην άνοια στηρίζει ενεργά κάθε 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού καθώς και διάδοσης των νέων επιστημονικών 
εξελίξεων.

Σεμινάριο με Θέμα Διαταραχές Λήψης Τροφής
Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου  2016 διοργανώθηκε στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 
Άκτιος και Άκτιος «Alzheimer» σεμινάριο με θέμα «Διεπιστημονική Προσέγγιση στις Διαταραχές 
Λήψης Τροφής». Το σεμινάριο είχε ως επίκεντρο την πολυπλοκότητα στην αντιμετώπιση 
των διαταραχών λήψης  τροφής και την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
πρόληψης, αντιμετώπισης και παρέμβασης  σε ηλικιωμένους  ανθρώπους  με ή χωρίς άνοια 
που παρουσιάζουν προβλήματα στη σίτιση.
Οι εισηγητές του σεμιναρίου παρουσίασαν τους νέους τρόπους αντιμετώπισης τόσο σε 
επεμβατικό επίπεδο όσο και με συμπεριφορικές παρεμβάσεις. Ο Δρ. Ιωάννης Τυρμπάς 
(Γαστρεντερολόγος- Επεμβατικός Ενδοσκόπος), ο Δρ. Βασίλειος Λύρας (Νευρολόγος) και η 
κυρία Πατρίτσια Γιαννίκα (M.A Λογοθεραπεύτρια) ανέδειξαν τη σημασία της διεπιστημονικότητας 
προκειμένου οι παρεμβάσεις να καλύπτουν και να παρέχουν μια ολιστική προσέγγιση. Στο τέλος 
του σεμιναρίου οι εισηγητές αφιέρωσαν χρόνο προκειμένου να απαντήσουν στα ερωτήματα 
του κοινού, που αφορούσαν σε ηθικά ζητήματα, και σε εναλλακτικούς τρόπους παρέμβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια και τις εκδηλώσεις του Άκτιου 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.aktios.gr  ή την σελίδα μας στο facebook.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Δημιουργικός Χρόνος για Ανθρώπους με Άνοια
Την  Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015  διοργανώθηκε στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδηγός»  δωρεάν σεμινάριο με θέμα: 
«Δημιουργικός Χρόνος για Ανθρώπους με Άνοια - Μη Φαρμακευτικές Παρεμβάσεις». Εισηγητές ήταν η κα. Λίνα Νικολαΐδου, Ψυχολόγος 
και συντονίστρια της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων “Άκτιος Οδηγός” και ο κ. Στάθης Τρυφωνόπουλος, MSc Ψυχολογία της 
Υγείας, Υποδιευθυντής του Άκτιου.
 Στην έναρξη της εισήγησης οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην πληθώρα των δραστηριοτήτων και των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων 
για ανθρώπους με άνοια. Ανέλυσαν τα αναμφισβήτητα οφέλη τους καθώς και  ότι σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική θεραπεία, 
αποτελούν τον καλύτερο δυνατό χειρισμό για την αντιμετώπιση της άνοιας.
Συνεχίζοντας, παρουσίασαν όλες αυτές τις παρεμβάσεις που καθημερινά πραγματοποιούνται στον Άκτιο: Ομάδα χορωδίας και 
κατασκευών, προσανατολισμός στο χώρο και το χρόνο, ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης και φυσικής άσκησης, χρήση νέων τεχνολογιών 
και καινοτόμων προγραμμάτων νοητικής και φυσικής ενδυνάμωσης μεσώ ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν με διαδραστικό τρόπο ιδέες για διάφορα νοητικά παιχνίδια. Το κοινό που 
αποτελούνταν από επαγγελματίες υγείας, φοιτητές αλλά και οικογενειακούς φροντιστές, είχε τη δυνατότητα να αντιληφθεί πώς μέσα 
από παιχνίδια λόγου, παρατηρητικότητας και κίνησης γίνεται εξάσκηση των νοητικών λειτουργιών  με τρόπο ευχάριστο τόσο για τον 
ηλικιωμένο όσο και για τον φροντιστή του ή τον επαγγελματία υγείας.

Στις 29 Δεκεμβρίου εργαζόμενοι και ένοικοι 
των μονάδων μας πραγματοποιήσαν 
επίσκεψη στο Εργοστάσιο και Μουσείο 
Σοκολάτας. Ένα μοναδικό θεματικό πάρκο, 
που μας ταξίδεψε στα μυστικά μονοπάτια 
της σοκολάτας, μας έδωσε τη δυνατότητα 
να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια και να 
συνδυάσουμε τη γνώση με την ψυχαγωγία.
Γαργαλιστικές μυρωδιές και γευστικές 
εμπειρίες, ξύπνησαν γλυκές αναμνήσεις 
μέσα από την περιήγησή μας στο «Σπίτι της Σοκολάτας». Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε μία ευχαρίστη 
έκπληξη προς τους ενοίκους των μονάδων μας και τους πρόσεφερε μία ξεχωριστή Χρισουγεννιάτικη 
εμπειρία γεμάτη με αστείες στιγμές.
Στόχος του Ψυχοκοινωνικού Τομέα του Άκτιου είναι να συνεχιστούν αλλά και να αυξηθούν οι επισκέψεις 
σε διάφορα μέρη της Αθήνας εμπλουτίζοντας τα ερεθίσματα των ενοίκων μας και κρατώντας τους σε 
επαφή με την κοινότητα.

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις στον Άκτιο
Στις 18 και 19 Δεκεμβρίου πραγματοποιήσαμε στον Άκτιο τις Χριστουγεννιάτικες εορταστικές 
εκδηλώσεις μας.
Ξεκινώντας από τον  Άκτιο Οδηγό στη Βάρη,  είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τη σοπράνο 
και ψυχολόγο Βασιλική Εξαρχάκου  που με τη  μελωδική της φώνη ταξίδεψε ένοικους, 
εργαζόμενους και συγγενείς  στο πνεύμα των Χριστουγέννων και μας παρέσυρε σε όμορφες 
και μοναδικές στιγμές. Τη σοπράνο συνόδευσε στο πιάνο και ο ξεχωριστός Μάριος Καζάς.
Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μας  συνεχίστηκαν την επόμενη μέρα στις μονάδες  Άκτιος 
και Άκτιος Alzheimer, και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε 
τη χορωδία από τα Κ.Α.Π.Η του Δήμου Χολαργού και Παπάγου, που με τη συνοδεία πιάνου 
τραγούδησαν γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στη συνέχεια, ένοικοι, φίλοι, εργαζόμενοι 
και συγγενείς έδωσαν ένα διαφορετικό χρώμα στη γιορτή  με πολύ κέφι και χορό.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στη Μονάδα  Άκτιος Αρτ Παλάς κλείσαμε τις Χριστουγεννιατικές 
εκδηλώσεις μας με καλεσμένο το  λυρικό τραγουδιστή Θάνο Ζήση που  μας χάρισε με έναν 
ξεχωριστό τρόπο γνωστά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα.Τη μουσική βραδιά 
συνόδευσε στο πιάνο ο  κύριος Μάριος Καζάς.
Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των μονάδων μας, αποτελούν για όλους μας μία ευκαιρία 
να συναντιόμαστε με τις οικογένειες των ενοίκων μας και να να γιορτάζουμε ξέγνοιαστα με 
αυτούς που αγαπάμε να φροντίζουμε!

Σεμινάριο με Θέμα “Χρόνιος Πόνος σε Ηλικιωμένους  
με γνωσιακές Διαταραχές”
Tην Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 διοργανώθηκε στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδηγός» 
στη Βάρη, δωρεάν σεμινάριο με θέμα: «Χρόνιος πόνος σε ηλικιωμένους με γνωσιακές διαταραχές - 
Προκλήσεις στην προσέγγιση, διάγνωση και αντιμετώπιση». Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κύριος 
Νίκος Γάτος, Ιατρός – Αναισθησιολόγος, ειδικός παρηγορητικής ιατρικής και χρόνιου πόνου.
Ο εισηγητής του σεμιναρίου ανέλυσε τους μηχανισμούς του χρόνιου πόνου και τις επιπτώσεις που 
έχει αυτός σε ηλικιωμένους με γνωσιακές διαταραχές. Ακόμη, εστίασε στην παρουσίαση των μέσων 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φροντιστές και επαγγελματίες υγείας για τη διάγνωση 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου στην τρίτη ηλικία. Ο κύριος Γάτος, αναφέρθηκε 
επίσης στην αναγνώριση του χρόνιου πόνου, όπως και σε παράγοντες που οδηγούν στην υποθεραπεία 
του και αφορούν τόσο τον ίδιο τον ασθενή όσο και τον επαγγελματία υγείας.
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με μια ανοιχτή συζήτηση όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να 
θέσουν τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς τους στο γιατρό.

Η Επιστημονική Διευθύντρια του Άκτιου, Δρ. Παρασκευή Σακκά στις 6 Μαρτίου 2016 
συμμετείχε στο 4o Masterclass in Dementia που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η Δρ. 
Παρασκευή Σακκά στην εισήγησή της με θέμα «Ποιες είναι οι ανάγκες των ατόμων με άνοια 
στην Ελλάδα» παρουσίασε τα νέα δεδομένα που αφορούν στον αριθμό των ασθενών με άνοια 
στην Ελλάδα καθώς και τις αυξημένες ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
φροντιστές ατόμων με Άνοια. Επιπλέον, στις 7 Μαρτίου 2016 η Δρ. Παρασκευή Σακκά με 
αφορμή την εκδήλωση παρουσίασης του εγχειριδίου για τους περιθάλποντες της ADI και της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Alzheimer, παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και 
τη νόσο Alzheimer. Τέλος, συμμετείχε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας με την 
παρουσίασή της με κεντρικό θέμα «Νόσος Alzheimer, εξελίξεις και ελπίδες».

Επίσκεψη στο Εργοστάσιο Σοκολάτας 

Δραστηριότητες  της Επιστημονικής Διευθύντριας  
του Άκτιου Δρος. Παρασκευής Σακκά

Πρωτοχρονιάτικες Εκδηλώσεις στις Μονάδες μας
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στον Άκτιο υποδεχθήκαμε τη νέα χρονιά με εορταστικές εκδηλώσεις 
και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στις 9 Ιανουαρίου το πρωί στον Άκτιο Άρτ Παλλάς, οι 
εκπρόσωποι του Δ.Σ του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και  μέλη από το τοπικό τμήμα Χαλανδρίου, 
έδωσαν ξεχωριστό τόνο στη γιορτή μας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις Μονάδες Φροντίδας 
Ηλικιωμένων Άκτιος  και Άκτιος Μονάδα Alzheimer,στην Αγία Παρασκευή, βρέθηκε ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αγίας Παρασκευής “ Χοροταξιδευτές”, οι οποίοι πιστοί στο όνομα τους μας ταξίδεψαν με 
τους χορούς και τις παραδοσιακές στολές τους. Οι εκδηλώσεις  για το καλωσόρισμα της νέας χρονιάς 
έκλεισαν στις 15 Ιανουαρίου στον Άκτιο Οδηγό όπου η χορωδία Βουλιαγμένης με τραγούδια εποχής και 
μελωδίες έδωσε κέφι και έμπνευση για μια χρονιά γεμάτη υγεία και ευημερία.
Οι γιορτές μας ήταν άλλη μια ευκαιρία ώστε ένοικοι, συγγενείς, εργαζόμενοι  και φίλοι του Άκτιου να 
ανταλλάξουν ευχές για τη νέα χρονιά. Φυσικά, δεν έλειψε η καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας, η 
οποία επεφύλασσε δώρα τόσο για τους ενοίκους όσο και για τους εργαζόμενους.

Αποκριάτικες Εκδηλώσεις στον Άκτιο
Για άλλη μια φορά, οι εργαζόμενοι στον Άκτιο εξέπληξαν τους καλεσμένους μας και τους τους 
ενοίκους όλων των μονάδων μας με τις χορογραφίες που είχαν ετοιμάσει. Φέτος, το θέμα μας 
ήταν τα 70’s, χωρίς βέβαια να λείπουν και διάσημες περσόνες άλλων περιόδων. 
Στις τρεις γιορτές μας, στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος & Άκτιος Μονάδα Alzheim-
er (Αγία Παρασκευή), Άκτιος Οδηγός (Βάρη) και Άκτιος Άρτ Παλάς (Μαρούσι) όλοι μαζί, οι 
ένοικοι των μονάδων, συγγενείς και εργαζόμενοι διασκεδάσαμε και χορέψαμε σε αποκριάτικους 
ρυθμούς μπαίνοντας έστω και για λίγο στο πνεύμα της συγκεκριμένης δεκαετίας. Η γιορτή και 
στις τρεις μονάδες άνοιξε με το καθιερωμένο χορευτικό από τους εργαζόμενους του Άκτιου 
υπό την καθοδήγηση της χορογράφου Λουκρέσια Φουρναράκου. Οι ελάχιστες πρόβες για 
την εκμάθηση της χορογραφίας μας αποδείχθηκαν αρκετές για να αποσπάσουμε ενθουσιώδη 
χειροκροτήματα από τους ενοίκους μας, τους συγγενείς τους  και τους επισκέπτες μας. Όπως 
πάντα, οι Σεφ των μονάδων μας, σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους, είχαν ετοιμάσει εκλεκτά 
εδέσματα βοηθώντας με τη σειρά τους ώστε και αυτές οι απόκριες να μας μείνουν αξέχαστες!

Εκπαίδευση Οικογενειακών  Φροντιστών στην Πάτρα
Το Κοινωφελές Σωματείο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ», στην Πάτρα, στο πλαίσιο του προγράμματος “Φροντίζω Τη 
Μνήμη Κατ’ Οίκον”, με δωρέα του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ (www.timafoundation.org), ξεκίνησε 
νέο κύκλο σεμιναρίων για οικογενειακούς φροντιστές ατόμων με άνοια στη περιοχή της Πάτρας. Στο 
πλαίσιο αυτού του νέου κύκλου εκπαίδευσης των οικογενειακών φροντιστών, βρέθηκαν προσκεκλημένοι 
την Τετάρτη 16 Μαρτίου ο Πρόεδρος του Άκτιου Δρ. Κωστής Προύσκας και ο Υποδιευθυντής κ. Στάθης 
Τρυφωνόπουλος. Ο Δρ. Κωστής Προύσκας άνοιξε το εκπαιδευτικό σεμινάριο με την εισήγησή του 
«Ανοϊκή  Πραγματικότητα και Συμπεριφορά σε Ανθρώπους με Άνοια».   Επίσης εστίασε στην ανάγκη 
αποδοχής της ασθένειας και στην αναγνώριση της ανοϊκής πραγματικότητας. Στη συνέχεια, προσέγγισε 
συμπεριφορικά την αντιμετώπιση καθημερινών δυσκολιών, όπως η άσκοπη περιπλάνηση, η άρνηση 
της προσωπικής φροντίδας και η άρνηση λήψης τροφής. Έπειτα ο κ. Στάθης Τρυφωνόπουλος μίλησε 
για τις μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις στην άνοια, για την ανάγκη ένταξης δραστηριοτήτων  στην 
καθημερινότητα των ηλικιωμένων με άνοια καθώς και για διάφορα γνωστικά παιχνίδια όπως καθημερινά 
γίνεται στις ομάδες δραστηριοτήτων στον Άκτιο.

Ο ‘Ακτιος, και η εταιρεία BINARYTREE σε συνεργασία με την Paradigma Care από το Ισραήλ, συμμετείχαν 
και έφεραν εις πέρας το έργο LTC-MAN: Next Generation LTC Facilities Management System, το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας 
“Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015”. Σκοπός του έργου LTC-MAN ήταν η ανάπτυξη 
ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων από μονάδες Μακράς Νοσηλείας για την 
παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας.  Το σύστημα χρησιμοποιείται ήδη από 
τον Άκτιο προσφέροντας σημαντικές καινοτομίες και δυνατότητες όπως:
- Παροχή συμβουλών και προειδοποιήσεων στο ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό.
- Υποστήριξη λήψης αποφάσεων.
- Ευφυής ανάλυση δεδομένων ασθενών.
- Συντονισμός των ομάδων φροντίδας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών περίθαλψης.
- Αυτοματοποίηση της γραφειοκρατίας, επιτρέποντας στο προσωπικό να επικεντρωθεί στην εκτέλεση 
των βασικών δραστηριοτήτων του.
- Πλήρης εναρμόνιση με τις προδιαγραφές και κανονισμούς της Ε.Ε, 
σχετικά τις Εξειδικευμένες Εγκαταστάσεις Νοσηλευτικής Φροντίδας 
(SNFs), διασφαλίζοντας έτσι την ευρεία αποδοχή του συστήματος από 
τους επαγγελματίες του χώρου.

LTCMAN
Improving Quality of Care

Στις 17-18 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος του Άκτιου Δρ. Κωστής Προύσκας και ο κος. Νίκος 
Καλλίγερος συμμετείχαν στη δεύτερη γενική συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαικού 
Προγράμματος ENRICHME, που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο. Το πρόγραμμα ENRICHME 
φιλοδοξεί να εμπλέξει τη ρομποτική στη φροντίδα των ηλικιωμένων με ήπια γνωστική 
διαταραχή (MCI).. Σκοπός της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση των τεχνικών χαρακτηριστικών 
και ο τρόπος παρέμβασης των ρομπότ που θα κατασκευαστούν για το πρόγραμμα. Ο ‘Ακτιος 
θα είναι ένας από τους δυο χώρους στην Ευρώπη που θα φιλοξενήσει τρία από αυτά τα ρομπότ 
τα οποία θα έχουν άμεση επαφή με συγκεκριμένους ενοίκους βοηθώντας τους στην οργάνωση 
ενός καθημερινού προγράμματος, παρέχοντας λύσεις ψυχαγωγίας και νοητικής ενδυνάμωσης 
και βοηθώντας το έργο του ιατρού, συλλέγοντας χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τόσο 
στη συμπεριφορά όσο και σε βιολογικούς δείκτες.

Πρόγραμμα ENRICHME


