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ΑΝ Η ΓΝΏΣΗ ΕΊΝΑΊ 
ΔΎΝΑΜΗ ΤΌΤΕ... 
Η ΠΡΌΛΗΨΗ
ΕΊΝΑΊ ΎΓΕΊΑ!

Ένα βήμα μπροστά
στην αποκατάσταση

   

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

Εάν νοσήσατε από ένα αγγειακό εγκεφα-
λικό επεισόδιο, η πρώτη κίνηση για την 
αποκατάστασή σας είναι να επισκεφθείτε 
το «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ».  Η διαρκής επαφή μας 
με τις ιατρικές καινοτομίες του εξωτερικού 
μας δίνουν τη βεβαιότητα πως ένα αγγεια-
κό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι πλέον αντι-
μετωπίσιμο. Ο ασθενής θα πρέπει να κα-
ταβάλλει μία προσπάθεια, η οποία όμως 
μαζί μας θα έχει αποτελέσματα. Όσο πιο 
νωρίς αποφασίσετε την αποκατάστασή 
σας, τόσο γρηγορότερα και ασφαλέστερα 
θα επιστρέψετε στην κανονικότητά σας. 
Είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε 
το δώρο της ποιοτικής ζωής! Σας περιμέ-
νουμε για να διεκδικήσουμε μαζί αυτό το 
δώρο!

Στην κατάρτιση του εξατομικευμένου προ-
γράμματος αποκατάστασης λαμβάνουμε 
υπόψη:

 ▶ Το ιστορικό του κάθε ασθενούς

 ▶ Τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής του και 
τις καθημερινές ανάγκες διαβίωσης

 ▶ Την ψυχολογική του κατάσταση

 ▶ Κάθε μορφής ιδιαιτερότητες που μπο-
ρούν να εμφανιστούν κατά την διάρ-
κεια και μετά το πέρας της θεραπείας.

Η ομάδα του «ΠΑΛΛΑΔΊΌΝ» στέκεται 
σύμμαχος από την πρώτη στιγμή στον 
άνθρωπο που νοσεί από αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ ταυτόχρο-
να ο στόχος είναι η βελτίωση της λει-
τουργικότητάς του.

Αριθμός εντύπου: 02 από 15



Τι είναι τα αγγειακά 
εγκεφαλικά επεισόδια;
Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 
ονομάζονται οι βλάβες οι οποίες 
προκαλούνται σε κάποιο σημείο του 
εγκεφάλου, όταν σταματήσει να διέρχεται 
από αυτήν το αίμα.

Είναι επικίνδυνο ένα 
αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο;
Αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου και 
πρώτη αιτία αναπηρίας στις δυτικές 
χώρες. Το πόσο επικίνδυνο θα είναι 
δυνητικά σχετίζεται με το είδος του 
επεισοδίου και την ταχύτητα παροχής 
ιατρικής βοήθειας.

Ποια είναι τα είδη των 
αγγειακών εγκεφαλικών 
επεισοδίων;
Τα είδη των επεισοδίων είναι το ισχαιμικό 
(απόφραξη αγγείων του εγκεφάλου) και 
το αιμορραγικό (αιμορραγία στον 
εγκέφαλο).
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Ποιες είναι οι αιτίες των 
αγγειακών εγκεφαλικών 
επεισοδίων;
Η υπέρταση, τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα, ο διαβήτης και η χοληστερίνη 
συνδέονται σε πολύ μεγάλα ποσοστά 
με τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. 
Επίσης, το κάπνισμα διπλασιάζει την 
πιθανότητα ενός τέτοιου επεισοδίου. Σε 
περίπτωση που έχει προηγηθεί παροδικό 
ισχαιμικό επεισόδιο (δηλαδή με διάρκεια 
δευτερολέπτων ή ωρών, κάτω του 
24ώρου) υπάρχει αυξημένος κίνδυνος 
για τον πάσχοντα.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις 
των αγγειακών 
εγκεφαλικών επεισοδίων;
Οι επιπτώσεις των επεισοδίων 
διαφέρουν, ανάλογα τη βαρύτητα, την 
ηλικία του ασθενούς, την γενικότερη 
κατάσταση της υγείας του, καθώς 
και με την φυσική του κατάσταση. Οι 
βασικότερες επιπτώσεις είναι η αναπηρία 
(σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό), 
καθώς και η δυσχέρεια στην συγκρότηση 
σκέψης αλλά και στην ομιλία ή τη 
κατάποση.

Ποια είναι τα πρώτα 
συμπτώματα που μας 
προειδοποιούν;
Το μούδιασμα στο πρόσωπο ή τα άκρα 
(κυρίως στη μία πλευρά του σώματος), 
η δυσκολία στην ομιλία ή/και τη σκέψη, 
η δυσκολία όρασης, η δυσκολία στη 
βάδιση και η ενδεχόμενη αστάθεια, 
καθώς και ο έντονος πονοκέφαλος είναι 
χαρακτηριστικά συμπτώματα που μας 
προειδοποιούν για την εμφάνιση ενός 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

7
ερωτήσεις
για τα αγγειακά 
εγκεφαλικά 
επεισόδια

Ποιες είναι οι ιατρικές 
πρακτικές αιχμής που 
προσφέρει το «ΠΑΛΛΑΔΊΌΝ» 
στην αποκατάσταση μετά 
από αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια;
Στο «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» γνωρίζουμε πως ο 
ασθενής που νόσησε από ένα αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να 
επανέλθει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην 
κανονικότητά του. Για τον λόγο αυτό, η 
εξειδικευμένη ομάδα Αποκατάστασης 
επιβλέπει συστηματικά την κατάσταση 
του ασθενούς. Συνεπώς η διαδικασία 
αποκατάστασης γίνεται σταδιακά 
όλο και πιο επιτυχής, διότι η ομάδα 
μας εντοπίζει τις ανάγκες του κάθε 
ασθενούς εξατομικευμένα. Τα προηγμένα 
τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε δίνουν 
τη δυνατότητα να υπεραυξήσουμε την 
αποτελεσματικότητα των διαγνώσεων 
και της θεραπείας. Ταυτόχρονα, ανάλογα 
με την κάθε περίπτωση ασθενούς 
δημιουργούμε το κατάλληλο γυμναστικό 
και διατροφικό πρόγραμμα, χάρη στο 
οποίο ο πάσχων θα επιστρέψει το 
ταχύτερο δυνατό στην ανεξαρτησία και τη 
λειτουργικότητά του.


