Ένα βήμα μπροστά
στην αποκατάσταση

▶▶ Το ιστορικό του κάθε ασθενούς
▶▶ Τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής του και
τις καθημερινές ανάγκες διαβίωσης
▶▶ Την ψυχολογική του κατάσταση
▶▶ Κάθε μορφής ιδιαιτερότητες που μπορούν να εμφανιστούν κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της θεραπείας.
Η ομάδα του «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» στέκεται σύμμαχος από την πρώτη στιγμή
στον άνθρωπο με κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις, ενώ ταυτόχρονα ο στόχος
είναι η βελτίωση της λειτουργικότητάς
του.
Αριθμός εντύπου: 10 από 15

2ο χλμ Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Τεγέας, 22100 Τρίπολη
Τ. 2716008888, F. 2716008887
E. info@palladion-rehab.gr
www.palladion-rehab.gr
facebook.com/palladion
twitter.com/palladionrehab
gr.linkedin.com/in/palladion
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Στην κατάρτιση του εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης λαμβάνουμε
υπόψη:

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΈΣ
ΚΑΚΏΣΕΙΣ

Εάν αντιμετωπίζετε μία κρανιοεγκεφαλική
κάκωση, η πρώτη κίνηση για την αποκατάστασή σας είναι να επισκεφθείτε το
«ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ». Ο Στράτος Καββαδάς,
το αστέρι της ελληνικής ομάδας beach
volley, υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μετά από τροχαίο ατύχημα. Η αθλητική του παιδεία τον δίδαξε να
μην το βάζει κάτω! Χάρη στην συνέπειά
του κατά την περίοδο αποκατάστασης,
δήλωσε λίγους μήνες μετά το ατύχημα:
«αισθάνομαι σαν να μην έγινε ποτέ». Φέτος επέστρεψε στο Πρωτάθλημα, έτοιμος
να χαρίσει νίκες στην εθνική μας ομάδα
και να δείξει σε εμάς πως τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τον μεγαλύτερο αγώνα
του ανθρώπου: τον αγώνα για ζωή! Μαζί
θα δώσουμε και θα κερδίσουμε αυτή τη
μάχη!

ΑΝ Η ΓΝΏΣΗ ΕΊΝΑΙ
ΔΎΝΑΜΗ ΤΌΤΕ...
Η ΠΡΌΛΗΨΗ
ΕΊΝΑΙ ΥΓΕΊΑ!

7
ερωτήσεις

3

για τις
κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις

1
2

Τι είναι οι
κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις;
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Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ονομάζονται οι βλάβες που προκύπτουν στο κρανίο και στον εγκέφαλο.

Ποια είναι η αιτία των
κρανιοεγκεφαλικών
κακώσεων;
Η κάκωση αυτή έχει ως αιτία τα ατυχήματα
που έχουν ως συνέπεια τον τραυματισμό
της κεφαλής και του εγκεφάλου. Πρώτη
αιτία είναι τα τροχαία ατυχήματα.
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Ποιες είναι οι μορφές
των κρανιοεγκεφαλικών
κακώσεων;
Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, ανάλογα
με τον τρόπο ταξινόμησης. Ως προς την
βαρύτητα είναι οι ήπιες, οι μέτριες και οι
βαριές κακώσεις. Ως προς την κατάσταση
της σκληράς μήνιγγας (προστατευτικό περίβλημα των νεύρων) χαρακτηρίζονται ως
κλειστές (με άθικτη την μήνιγγα) και ανοιχτές (με σχισμή στη μήνιγγα-πιο σπάνια
περίπτωση).

Μπορεί να προληφθεί μία
κρανιοεγκεφαλική κάκωση;
Εάν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας της κάκωσης. Επίσης, εάν μετά από
τραυματισμό υπάρξει η κατάλληλη ιατρική
μέριμνα, τότε μπορεί να προληφθεί η εμφάνιση μίας δευτερογενούς βλάβης.

Ποιες είναι οι συνέπειες
των κρανιοεγκεφαλικών
κακώσεων;
Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις επηρεάζουν την ζωή των ασθενών. Σε σοβαρές
περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν
κώμα ή απώλεια συνείδησης. Οι εμετοί,
η ναυτία, η φωτοφοβία, η ροή υγρού ή
αίματος από τα αυτιά ή τη μύτη, η ζαλάδα,
η αμνησία, η δυσκολία συγκέντρωσης, η
δυσκολία στην ομιλία, το μούδιασμα και η
παράλυση είναι ορισμένες επιπτώσεις.
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Οι κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις είναι
θεραπεύσιμες;
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Ποιες είναι οι ιατρικές
πρακτικές αιχμής
που προσφέρει το
«ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» στην
αποκατάσταση από
κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις;

Πλέον, μπορούν να καταπολεμηθούν τα
συμπτώματα των κακώσεων. Η βαρύτητα
της βλάβης και το πόσο έγκαιρα ο ασθενής θα λάβει ιατρική φροντίδα είναι σημαντικοί παράγοντες για την αποκατάσταση.

Ο βασικότερος στόχος που έχουμε στο
«ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» είναι η επιστροφή των
ασθενών στην λειτουργικότητα. Τα προηγμένης γενιάς τεχνολογικά μας μέσα
και το εξειδικευμένο προσωπικό που
διαθέτουμε, εξασφαλίζει πως θα υπάρχει
πλήρης παρακολούθηση της κατάστασης.
Η συνεργασία της ομάδας Αποκατάστασης
και των γιατρών μας με τον ασθενή είναι
το κλειδί που εξασφαλίζει την επαναφορά
της λειτουργικότητας του ασθενούς.

