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«Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις:  

Ολιστική γνωσιακή νευροψυχολογική αποκατάσταση» 

 
Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ) αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας σε νέα 

άτομα. Στην Ελλάδα καταγράφονται ετησίως 75.000 ΚΕΚ, υπολογίζεται ότι περίπου19.000 ασθενείς με ΚΕΚ 

εισάγονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, από τους οποίους οι 3000 θα καταλήξουν και άλλοι 3000 

θα παραμείνουν με μόνιμη αναπηρία. Μετά από μια ΚΕΚ μπορούν να εμφανιστούν διαταραχές της γνωσιακής 

λειτουργίας,  διαταραχές της συμπεριφοράς και της διάθεσης, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο κοινωνικό, 

οικονομικό  και συναισθηματικό αντίκτυπο για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και την οικογένεια. Η ολιστική 

νευροψυχολογική αποκατάσταση, βάσει τεκμηριωμένων επιστημονικών μελετών, αποτελεί την 

αποτελεσματικότερη προσέγγιση για τη σφαιρική αντιμετώπιση των γνωσιακών, συμπεριφορικών και 

συναισθηματικών δυσκολιών που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα μετά από εγκεφαλική βλάβη. Απώτερος 

σκοπός της παρέμβασης είναι η καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα, αυτονομία και ανεξαρτησία.  
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