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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μονάδα ∆υσφαγίας από
το Κέντρο Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Η πρώτη στη χώρα µας Μονάδα υσφαγίας για ασθενείς µε διαταραχές σίτισης και
κατάποσης ξεκίνησε τη λειτουργία της στο Κέντρο Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ. Όπως δήλωσε ο φυσίατρος κ. Κωνσταντίνος
Ζηκόπουλος, Επιστηµονικός ιευθυντής της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ, «η δυσφαγία, είναι
αποτέλεσµα ασθένειας ή τραύµατος. Εµφανίζεται σε ασθενείς µε παθήσεις του
κεντρικού νευρικού συστήµατος (αγγειακά εγκεφαλικά, κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις, εγκεφαλική παράλυση), νευροµυϊκών παθήσεων (νόσου κινητικού
νευρώνα, µυασθένειας, µυϊκής δυστροφίας) ή παθήσεων κεφαλής και τραχήλου.
Η δυσφαγία µπορεί να επιβραδύνει ή/και να αναστείλει την αποτελεσµατικότητα
ενός θεραπευτικού προγράµµατος αποκατάστασης, απειλώντας, όχι µόνον την
υγεία, αλλά και τη ζωή του ασθενούς. Επιπλέον, η σίτιση, κατάποση, κάλυψη
θερµιδικών αναγκών, καθώς και η αποφυγή εισροφήσεων και κατά συνέπεια
λοιµώξεων του αναπνευστικού συστήµατος του ασθενούς είναι εξαιρετικά
σηµαντική, όχι µόνο για την ασφάλεια του, αλλά και για την ψυχολογική του
αποκατάσταση, συµβάλλοντας έτσι στην συνολική αποκατάστασή του».
«Η καινοτοµία της Μονάδας υσφαγίας της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ» συνέχισε ο κ.
Ζηκόπουλος, «συνίσταται στο γεγονός ότι η διάγνωση και η θεραπεία της
δυσφαγίας δεν αποτελούν µεµονωµένες και αποσπασµατικές πράξεις, αλλά
εντάσσονται πλήρως στο πλαίσιο της αποθεραπείας και αποκατάστασης των
ασθενών αυτών από την διεπιστηµονική Οµάδα Αποκατάστασης». Είναι γνωστό
ότι, στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ η διεπιστηµονική Οµάδα Αποκατάστασης, µε επικεφαλής τον
ειδικό ιατρό Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, χρησιµοποιεί την
συµπυκνωµένη γνώση και εµπειρία πλέον των 15 ετών για να παρέχει υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες αποκατάστασης σε ασθενείς µε νευρολογικές παθήσεις. Στην
Μονάδα υσφαγίας της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ η “κλασική” οµάδα Αποκατάστασης
διευρύνεται
και
αποτελείται
από
νευρολόγο,
πνευµονολόγο,
ωτορινολαρυγγολόγο,
γαστρεντερολόγο,
γενικό χειρουργό, οδοντίατρο,
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λογοθεραπευτή εξειδικευµένο στις διαταραχές δυσφαγίας, κλινικό διαιτολόγο,
φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, νευροψυχολόγο, κλινικό ψυχολόγο και
νοσηλευτή. Εκµεταλλευόµενοι τα πλεονεκτήµατα της προηγµένης τεχνολογίας,
πραγµατοποιούµε στους ασθενείς µας µελέτη κατάποσης µε εύκαµπτο ινοπτικό
ενδοσκόπιο συνδεδεµένο µε ειδική κάµερα και αποτυπώνουµε τα διαγνωστικά µας
ευρήµατα σε φορητό υπολογιστή µε ψηφιακή µορφή. Η εξέταση αυτή είναι
εύκολη, γρήγορη, χωρίς καµία ταλαιπωρία για τον ασθενή. Χορηγούνται διάφορα
είδη τροφής και υγρών και εκτιµώνται τα στάδια της κατάποσης. Εκτιµάται η
κατάποση τόσο κινητικά, όσο και αισθητικά. Έτσι η θεραπευτική παρέµβαση που
ακολουθεί είναι άµεση, γρήγορη και αποτελεσµατική».
Και ο κ. Ζηκόπουλος κατέληξε: «Τα κλινικά αποτελέσµατα που καταγράφουµε
καθηµερινά µας δικαιώνουν. Μοιραζόµαστε µε τους ασθενείς µας και τους δικούς
τους τη χαρά να επιτυγχάνουµε βελτίωση ή/και ίαση των διαταραχών
κατάποσης, ώστε να απολαµβάνουν τις καθηµερινές τους δραστηριότητες και να
ζουν µε αξιοπρέπεια».
Περισσότερες πληροφορίες για τη δυσφαγία φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα της
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ: http://www.anaplasi-rehab.gr.
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