Υπηρεσίες Υγείας

Στέγη Ηλικιωµένων
Οι ηλικιωµένοι σ’ ένα όµορφο, ευχάριστο, φιλόξενο, στοργικό και υγιεινό
περιβάλλον τυγχάνουν καθηµερινής ιατρικής φροντίδας και περιποίησης και
απολαµβάνουν συνθήκες διαβίωσης υψηλού επιπέδου.
Συµµετέχουν σε δραστηριότητες όπως γυµναστική, εργασιοθεραπεία,
µουσικοθεραπεία, χειροτεχνία, εκδροµές και άλλες δηµιουργικές εργασίες µε την
καθοδήγηση του έµπειρου προσωπικού µας.

Εξωτερικά Ιατρεία
Εντός του Μελάθρου λειτουργούν τα ακόλουθα εξωτερικά ιατρεία:
• Παθολογικό
• Ουρολογικό
• Καρδιολογικό
• Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Επιπλέον, στο Μέλαθρο λειτουργεί σε καθηµερινή βάση Ακτινολογικό Τµήµα,
υπερσύχρονο µηχάνηµα υπερήχων (ultrasound) καθώς
και Θεραπεία µε PRP (Πλάσµα πλούσιο σε αιµοπετάλια).

∆ελτία Υγείας Αθλητών
Το Μέλαθρο πήρε µια ξεχωριστή θέση στην προτίµηση όλων των αθλητικών
σωµατείων όσον αφορά την έκδοση ∆ελτίων Υγείας των Αθλητών, λόγω της
γρήγορης εξυπηρέτησης και των λογικών τιµών.

Μικροβιολογικό Εργαστήριο – Χηµείο
Είναι ένα από τα καλύτερα που λειτουργούν στην Κύπρο.
Με το σύγχρονο εξοπλισµό που διαθέτει και τον ειδικευµένο Μικροβιολόγο Ιατρό,
είναι σε θέση να εκτελεί οποιαδήποτε ανάλυση και να εξυπηρετεί
όλους τους ενδιαφερόµενους, δίνοντας έγκαιρα και έγκυρα αποτελέσµατα.

Οδός Ελευθερίας 17, 4549 Παλώδια, Λεµεσός, Κύπρος
Τ.Θ. 57155, 3313 Λεµεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 25 872287, +357 25 775555
Φαξ: +357 25 774040
E-mail: maeoka@cytanet.com.cy
www.melathronagonistoneoka.com.cy
facebook: melathronagonistoneoka
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Παρέχεται ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα διάγνωσης και αντιµετώπισης παθήσεων:

εµπειρίας & προσφοράς

Φέτος συµπληρώνονται 20 χρόνια από τη λειτουργία του Μελάθρου,
1995-2015, είκοσι χρόνια µεστά προσφοράς. Βρίσκεται λίγα χιλιόµετρα
βόρεια της Λεµεσού, στην είσοδο του χωριού Παλώδια, σε ένα όµορφο και
ήσυχο περιβάλλον.
Σταδιακά έχουν αναπτυχθεί υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που το έχουν
καταστήσει σήµερα σε πρότυπο και πολυδύναµο κέντρο για όλο τον κόσµο µε
τους ακόλουθους τοµείς δραστηριότητας, µε εξέχουσα θέση να κατέχει το
Κέντρο Αποκατάστασης.

Κέντρο Αποκατάστασης
Το Κέντρο εξειδικεύεται στην αποκατάσταση του νευρικού, µυοσκελετικού και
αγγειακού συστήµατος και άλλων παθήσεων. ∆ιαθέτει µονόκλινα και δίκλινα
δωµάτια, σύγχρονο εξειδικευµένο εξοπλισµό αποκατάστασης και στελεχώνεται από
ειδικούς φυσίατρους, παθολόγους, συνεργάτες ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων,
φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και
εξειδικευµένους νοσηλευτές. Οι υπηρεσίες του προσφέρονται σε εξωτερικούς και σε
εσωτερικούς ασθενείς.
Στόχος µας είναι να παρέχουµε ένα άριστο θεραπευτικό περιβάλλον, προσφέροντας
αγάπη και οικειότητα, όπου ο ασθενής και η οικογένειά του αντιµετωπίζονται µε
κατανόηση και ενδιαφέρον, χαρίζοντάς τους ελπίδα και πρόοδο σε κάθε στάδιο της
αποκατάστασης του ασθενή.

• Νευρολογική αποκατάσταση (αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια,
σκλήρυνση κατά πλάκας και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις)
-----------------------------------• Μυοσκελετικού συστήµατος
(σκολίωση, οσφυαλγία, ισχυαλγία, αρθρίτιδες, µυϊκές ατροφίες και ρευµατοπάθειες)
-----------------------------------• Μετεγχειρητική αποκατάσταση ορθοπεδικών και άλλων παθήσεων
-----------------------------------• Αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων (χιαστών, αιµατωµάτων, τενόντων και µυών)
-----------------------------------• Αποκατάσταση αναπνευστικού συστήµατος
(πνευµονίες, βρογχίτιδες και άλλες αναπνευστικές παθήσεις)
-----------------------------------• Καρδιολογική αποκατάσταση

Μονάδα Εργοθεραπείας
Στοχεύει στην ανεξαρτητοποίηση του ασθενή στις δραστηριότητες της καθηµερινής
ζωής µέσω στοχο-κατευθυνόµενων δραστηριοτήτων αξιολόγησης και θεραπείας.
Οι θεραπείες πραγµατοποιούνται σε ένα πρότυπο δωµάτιο εργοθεραπείας,
προσαρµοσµένο στις ανάγκες των ατόµων µε ειδικές ικανότητες,
µε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισµό.

Μονάδα Φυσικοθεραπείας

Μονάδα Κοινωνικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Στόχος της Φυσιοθεραπείας είναι η αποκατάσταση, βελτίωση και διατήρηση της
µέγιστης λειτουργικής ικανότητας του ασθενούς, µε φυσικά µέσα και θεραπευτικούς
χειρισµούς εξυπηρετώντας περιστατικά µυοσκελετικών, νευρολογικών,
αναπνευστικών, καρδιαγγειακών και συγγενών παθήσεων.

Ασχολείται µε την αξιολόγηση νοητικών και συναισθηµατικών λειτουργιών των
ασθενών, την αντιµετώπιση των γνωστικών τους ελλειµµάτων και προσφέρει
ψυχολογική υποστήριξη τόσο στον ασθενή όσο και στην οικογένειά του.

Υδροθεραπευτήριο – Πισίνα
Μονάδα Λογοθεραπείας
Ασχολείται µε την πρόληψη, διάγνωση, αξιολόγηση και αποκατάσταση
των διαταραχών λόγου, οµιλίας, σίτισης και κατάποσης σε ενήλικες και παιδιά.
Σκοπός της λογοθεραπείας είναι η ανάπτυξη των λεκτικών και µη λεκτικών
ικανοτήτων του ατόµου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η κοινωνική αποδοχή.

Mοναδική στο είδος της θεραπευτική, εσωτερική, θερµαινόµενη πισίνα
ενισχύει την αποκατάσταση για ποιοτικότερα αποτελέσµατα. Καθηµερινά
εφαρµόζονται εξατοµικευµένα προγράµµατα αποθεραπείας σε άτοµα µε κινητική
αναπηρία και µυοσκελετικά προβλήµατα. Άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό είναι
υπεύθυνο για τις δραστηριότητες καθώς και για τη µεταφορά του κάθε ασθενή,
που γίνεται ευκολότερη χάρη στη βοήθεια του σύγχρονου ηλεκτρικού ανυψωτή.

