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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 βρίσκεστε αντιμέτωποι με ακρωτη-
ριασμό, η πρώτη κίνηση είναι να επισκε-
φθείτε το «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ». Η ζωή δεν 
σταματά μετά από έναν ακρωτηριασμό. Ο 
μονόχειρας Πιτ Γκρέι ήταν αυτός που έφε-
ρε στην ομάδα Μπράουνς την νίκη ενάντια 
στους Γιάνκις, σε έναν κορυφαίο αγώνα 
μπέιζμπολ. Ο Γκρέι έγινε αστέρας μετά τον 
ακρωτηριασμό του, διότι είχε πείσμα! Αν 
εκείνος τα κατάφερε, θα τα καταφέρεις και 
εσύ! Σε περιμένουμε!

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 με ακρωτηριασμό, ενώ ταυ-
τόχρονα ο στόχος είναι η βελτίωση 
της λειτουργικότητάς του.

Αποκατάσταση:
Το σύνολο των θεραπευτικών πράξεων 
που πραγματοποιούνται από την διεπιστη-
μονική ομάδα αποκατάστασης, ώστε το 
άτομο να επανακτήσει τη μέγιστη λειτουρ-
γικότητα και αυτονομία και να επιστρέψει 
στο οικογενειακό, κοινωνικό και εργασια-
κό του περιβάλλον.

Αριθμός εντύπου: 03 από 15



Τι είναι ο ακρωτηριασμός;
Ακρωτηριασμός είναι η αποκοπή ενός 
μέλους ή τμήματος μέλους του σώματος 
από το σώμα.

Ποιες είναι οι μορφές του 
ακρωτηριασμού;
Υπάρχουν κυρίως δύο μορφές 
ακρωτηριασμού. Η πρώτη είναι ο 
τραυματικός (δηλαδή αφαίρεση που 
προκλήθηκε από κάποιο ατύχημα) και η 
δεύτερη ο χειρουργικός ακρωτηριασμός 
(δηλαδή αφαίρεση που γίνεται για 
ιατρικούς λόγους και με χειρουργικό 
τρόπο).
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Ποιες είναι οι αιτίες 
του τραυματικού 
ακρωτηριασμού;
Υπάρχουν πολλές αιτίες τραυματικού 
ακρωτηριασμού. Κυριότερη αιτία 
αποτελούν τα ατυχήματα. Συνηθέστερα 
οι ακρωτηριασμοί συμβαίνουν λόγω 
τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων, 
αλλά υπάρχουν και οι περιπτώσεις που ο 
ακρωτηριασμός  συνδέεται με πολεμικές 
επιχειρήσεις. Σε μικρότερο ποσοστό 
υπάρχουν ακρωτηριασμοί από λάθη σε 
καθημερινές δραστηριότητες, όπως η 
μαγειρική, το κλείσιμο πόρτας κτλ.

Ποιες είναι οι αιτίες 
του χειρουργικού 
ακρωτηριασμού;
Εδώ συναντάμε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η αφαίρεση μέλους είναι αναγκαία 
για την υγεία του ασθενούς. Μία από 
τις συνήθεις αιτίες είναι ο διαβήτης. 
Στα άτομα τρίτης ηλικίας υπάρχουν οι 
περιπτώσεις ακρωτηριασμού, λόγω 
αγγειακής ανεπάρκειας, με σκοπό να 
αποφευχθεί η γάγγραινα.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις 
του ακρωτηριασμού;
Μετά από έναν ακρωτηριασμό υπάρχουν 
λειτουργικές επιπτώσεις. Ο ασθενής 
δυσκολεύεται να φέρει εις πέρας 
καθημερινές δραστηριότητες, αναλόγως 
βέβαια με το μέγεθος και το είδος του 
ακρωτηριασμού.

Ποιες είναι οι ιατρικές 
πρακτικές αιχμής 
που προσφέρει το 
«ΠΑΛΛΑΔΊΌΝ» στην 
αποκατάσταση του 
ακρωτηριασμού;
Στο «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» ξεκινάμε από 
την αρχή και φτάνουμε στην κορυφή! 
Είμαστε δίπλα στον ασθενή κατά την 
προεγχειρητική περίοδο, παρέχοντας 
την απαραίτητη σωματική φροντίδα και 
ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζεται 
ο ίδιος και το συγγενικό του περιβάλλον. 
Μετά το πέρας της επέμβασης ο ασθενής 
περιβάλλεται από το εξειδικευμένο 
ιατρικό προσωπικό και την ομάδα 
Αποκατάστασης, οι οποίοι εξασφαλίζουν 
την ανακούφιση από τις επιπτώσεις της 
επέμβασης, με τελικό στόχο την δυνατή 
επιστροφή στην ανεξαρτησία του. Η χρήση 
προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού 
εγγυάται την επιτυχία της αποκατάστασης.

6
ερωτήσεις
για τον
ακρωτηριασμό


