▶▶ Το ιστορικό του κάθε ασθενούς
▶▶ Τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής του και
τις καθημερινές ανάγκες διαβίωσης

Ένα βήμα μπροστά
στην αποκατάσταση

▶▶ Την ψυχολογική του κατάσταση
▶▶ Κάθε μορφής ιδιαιτερότητες που μπορούν να εμφανιστούν κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της θεραπείας

2ο χλμ Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Τεγέας, 22100 Τρίπολη

Η ομάδα του «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» στέκεται
σύμμαχος από την πρώτη στιγμή στον
άνθρωπο με πολυνευροπάθεια, ενώ
ταυτόχρονα ο στόχος είναι η βελτίωση
της λειτουργικότητάς του.

www.palladion-rehab.gr

Αριθμός εντύπου: 12 από 15

Τ. 2716008888, F. 2716008887
E. info@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:

ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΆΘΕΙΕΣ

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιας μορφής πολυνευροπάθεια, η πρώτη κίνηση για την
αποκατάστασή σας είναι να επισκεφθείτε το «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ». Ο Andy Samuel
Griffith, ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς ηθοποιούς, δεν σταμάτησε λόγω
της πολυνευροπάθειάς του, την συμμετοχή του στις αμερικάνικες κινηματογραφικές παραγωγές, το τραγούδι, τη συγγραφή
λογοτεχνικών έργων. Αυτός ο πολυσχιδής
καλλιτέχνης έζησε σε μία περίοδο που
τα ιατρικά μέσα ήταν πολύ κατώτερα των
σημερινών. Και όμως, πάλεψε έτσι ώστε
να μην σταματήσει να παράγει τέχνη! Στο
«ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» έχουμε τέτοιους ανθρώπους ως παραδείγματα και ως λειτουργοί
της υγείας επιστρατεύουμε κάθε δυνατό
μέσον, ώστε να έχετε τη ζωή που αξίζετε!

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

7
ερωτήσεις

4

για τις
πολυνευροπάθειες

1
2

3

Τι είναι οι
πολυνευροπάθειες;
Πολυνευροπάθειες ονομάζονται όλες
οι παθήσεις στα νεύρα και τα γάγγλια,
δηλαδή στο Περιφερειακό Νευρικό
Σύστημα.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις
των πολυνευροπαθειών;
Εφόσον οι παθήσεις αυτές επηρεάζουν τα
περιφερειακά νεύρα, οι επιπτώσεις που
επιφέρουν είναι η δυσκολία στην κίνηση
των άνω ή/και κάτω άκρων, ο έντονος
πόνος, προβλήματα στην αίσθηση και
την ισορροπία. Οι επιπτώσεις διαφέρουν
ανάλογα με το είδος και τον βαθμό της
πολυνευροπάθειας.

Ποια είναι τα αίτια των
πολυνευροπαθειών;
Αιτία μίας πολυνευροπάθειας μπορεί
να είναι η κληρονομικότητα, ένας
τραυματισμός νεύρου (κυρίως μετά από
τροχαία ατυχήματα), μολύνσεις αλλά
και αυτοάνοσα νοσήματα. Σε μεγάλο
ποσοστό η πολυνευροπάθεια εντοπίζεται
σε ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη
(διαβητική νευροπάθεια).

5
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Ποια είναι τα πρώτα
συμπτώματα που μας
προειδοποιούν;
Τα συμπτώματα τα οποία μας κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου είναι ο έντονος
πόνος (ενίοτε ως κάψιμο ή τσούξιμο) και
το μούδιασμα, η δυσκολία στη βάδιση
και την ισορροπία, η αδυναμία και
δυσκολία κίνησης στα χέρια, διαταραχές
στην εντερική ή στυτική λειτουργία,
όπως επίσης και στην καρδιοαγγειακή
λειτουργία. Σε περίπτωση που εντοπίζεται
από τον ασθενή κάποιο από αυτά τα
συμπτώματα είναι απαραίτητη η επίσκεψη
σε γιατρό.

Ποιοι παράγοντες παίζουν
ρόλο στην ταχύτερη
αποκατάσταση από τα
συμπτώματα;
Η ηλικία, το βάρος, η γενικότερη
κατάσταση της υγείας (κυρίως οι
δευτερογενείς επιπλοκές) και ο βαθμός
στον οποίον ο ασθενής έλαβε ιατρική
φροντίδα είναι παράγοντες από τους
οποίους εξαρτάται η ανάρρωση.

Τι είναι οι δευτερογενείς
επιπλοκές;
Δευτερογενείς επιπλοκές ονομάζονται
τα προβλήματα τα οποία μπορεί να
αντιμετωπίσει ο οργανισμός του
ασθενούς, κατά τη διάρκεια της
επιδείνωσης των συμπτωμάτων
του (πχ λοιμώξεις αναπνευστικού,
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις κτλ).
Υπάρχει ανάγκη από ιατρική επίβλεψη,
ώστε ο ασθενής να αποφύγει τις αυτές τις
δευτερογενείς επιπλοκές.
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Ποιες είναι οι ιατρικές
πρακτικές αιχμής
που προσφέρει το
«ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» στην
αποκατάσταση από την
πολυνευροπάθεια;
Πρώτη μας μέριμνα στο «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ»
είναι το να φέρουμε τον ασθενή όχι
απλώς στην κατάσταση πριν από την
εμφάνιση των συμπτωμάτων, αλλά
να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό
που θα βρίσκεται σε ακόμα καλύτερη
φυσική κατάσταση από αυτήν που είχε
πριν νοσήσει. Χάρη στο εξειδικευμένο
ιατρικό προσωπικό, την ομάδα
Αποκατάστασης και με την συμβολή
του προηγμένου τεχνολογικού μας
εξοπλισμού, γνωρίζουμε πως ο ασθενής
θα ανακουφιστεί από τα συμπτώματα
της πολυνευροπάθειας. Στόχος μας
δεν είναι απλά η αποκατάσταση της
λειτουργικότητας και η επαναφορά
στη φυσιολογικότητα, αλλά το να γίνει
το πρόβλημα παρελθόν. Η διαρκής
ενημέρωση του Κέντρου μας σε σχέση
με τις παγκόσμιες ιατρικές καινοτομίες
είναι για εσάς η απόδειξη πως τίποτα
δεν μπορεί να σας στερήσει το πολύτιμο
δώρο της ζωής και της ποιότητάς της.

