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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Το Εγκεφαλικό Επεισόδιο χτυπά όλες τις ηλικίες» 
«Κάποτε το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ήταν η νόσος που προσέβαλε τον παππού και 

την γιαγιά. Στις µέρες µας το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (AEE) χτυπά ακόµη και τους 

νέους, χωρίς εξαίρεση». Αυτά, µεταξύ άλλων,  επισηµαίνει ο φυσίατρος κ. Κώστας 

Ζηκόπουλος, Επιστηµονικός ,ιευθυντής του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ σε συνέντευξή του στην εκποµπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη  «Όλα για την υγεία 

µου» µε θέµα «Το εγκεφαλικό χρόνια δεν κοιτά…» που θα µεταδοθεί στο  MEGA το Σάββατο 

7 Μαΐου 2011 στις 4.00 το απόγευµα.  

Σύµφωνα µε τον κ. Ζηκόπουλο και τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει το Κέντρο 

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ από την εµπειρία 16 και πλέον ετών στην 

Αποκατάσταση των ΑΕΕ,  ο σύγχρονος τρόπος ζωής δηµιουργεί προϋποθέσεις, ώστε ακόµη 

και 20χρονοι νέοι ή νέες να υφίστανται τις σοβαρές συνέπειες ενός αγγειακού εγκεφαλικού 

επεισοδίου. Στην ίδια εκποµπή η φυσίατρος της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ κα Κωνσταντίνα Κοτσίφη 

επισηµαίνει την σηµασία της αποκατάστασης, τονίζοντας µε έµφαση ότι πρέπει να ξεκινά 

από την ώρα µηδέν, δηλαδή από την ώρα εµφάνισης του εγκεφαλικού σε διαρκή 

συνεργασία του θεράποντος ιατρού µε την Οµάδα Αποκατάστασης (φυσιοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, νευροψυχολόγους, κλινικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς) και να συνεχίζεται στο Κέντρο Αποκατάστασης µε κλειστή νοσηλεία, ηµερήσια 

νοσηλεία και ηµερήσια φροντίδα. 

Στην εκποµπή παρουσιάζονται θεραπευτικές παρεµβάσεις των Τοµέων Εργοθεραπείας και  

Λογοθεραπείας της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ σε ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους και 

µιλούν δύο νέοι άνθρωποι, ο  ,ηµήτρης που έπαθε ισχαιµικό αγγειακό εγκεφαλικό στα 31 

του χρόνια και η Κατερίνα που έπαθε αιµορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό στα 40 της. Ένα 

άκρως επιτυχηµένο χειρουργείο και  η εντατική θεραπεία αποκατάστασης που ξεκίνησε 

αµέσως µετά, βοήθησαν και τους δύο να προχωρήσουν χωρίς απώλειες, και να 

επανενταχθούν πλήρως στη δουλειά τους και στη ζωή τους . «Το µήνυµά µου είναι να µην 

το βάλεις κάτω» λέει η Κατερίνα που, όπως οµολογεί µε αφορµή το εγκεφαλικό 

αναθεώρησε τη ζωή της προς όφελός της, τελείωσε το Πανεπιστήµιο και σήµερα είναι µια 

επιτυχηµένη κτηνίατρος που χαίρεται τη δουλειά της και την κορούλα της. «Μία επιλογή 

είχα, να το παλέψω και να συνεχίσω» επισηµαίνει  ο ,ηµήτρης, που συνεχίζει να εργάζεται 

ως επιθεωρητής φορτίου εµπορικών πλοίων «και αυτό έκανα µε τη βοήθεια του 

θεράποντος ιατρού µου κ. Χρήστου Γεωργόπουλου και της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ». 

«Αποκατάσταση σηµαίνει «θέτω στόχους» τονίζει η κα Κοτσίφη και ο κ. Ζηκόπουλος 

συµπληρώνει: «Η Οµάδα Αποκατάστασης θέτει τους στόχους µέσα από τακτικές 

συνεδριάσεις µε τη συµµετοχή του ίδιου του ασθενούς ή/και της οικογένειάς του και µέσα 

από ταυτόχρονες και παράλληλες θεραπείες διαφορετικών ειδικοτήτων επιτυγχάνει την 

προσωπική, οικογενειακή, επαγγελµατική και κοινωνική επανένταξη του ασθενούς. Αυτή 

είναι και η µεγαλύτερη ανταµοιβή µας». 
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