Η δυναμική της επιτυχίας
Η πολύχρονη πείρα μου.
Η επιστημονική γνώση που διαθέτω
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M.Sc. M.N.O
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα μου
Και πάνω απ’ όλα…
Η εμπιστοσύνη των ασθενών μου
συνιστούν αποδείξεις επιτυχίας και αποτελούν
δέσμευση για το μέλλον.

Εξειδικευμένη αντιμετώπιση
Nευρολογικών,
μυοσκελετικών παθήσεων
και αθλητικών κακώσεων

Είμαι στη διάθεσή σας:

Η αφετηρία μου
Φεβρουάριος του 2000.
Ίδρυση και υποδειγματική λειτουργία
Κέντρου Παροχής Φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών.
(Νικηφόρου Λύτρα 3 και Αλεξάνδρας)
Νικηφόρου Λύτρα 3 και Αλεξάνδρας
(πλησίον ξενοδοχείου Zαφόλια)

Τ.Κ. 11474, Αθήνα
Τηλ./ Fax: 210 64 70 200
Κινητό: 6977 598 771
email: etsoukas@rehabilitation.gr

www.rehabilitation.gr

Ο σκοπός μoυ
Να δημιουργήσω ένα σύγχρονο
και πλήρως αξιόπιστο θεραπευτικό Κέντρο

Η Φιλοσοφία μου
Με κέντρο τον άνθρωπο να προσφέρω
στους ασθενείς μου ποιοτική εξυπηρέτηση

Η Προοπτική μου
Η δημιουργική αξιοποίηση των εμπειριών μου
και η διεύρυνση των Φυσικοθεραπευτικών
δραστηριοτήτων μου στο χώρο σας.

ΟΡΑΜΑ – ΑΞΙΕΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων μoy

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΟΥ

Με σύγχρονο βηματισμό και άρτιο εξοπλισμό και με την
αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών,

Στα 15 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου μου επίκεντρο
των προσπαθειών μου είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ..! Διαρκής
μέριμνά μου, η υπεύθυνη αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών των ασθενών μου με συνέπεια , αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΥ
Να εφαρμόζω σύγχρονες θεραπείες. Να προσφέρω
έγκυρες ιατρικές υπηρεσίες με απόλυτη φροντίδα του
ασθενούς μου, βελτιώνοντας την ποιότητα των καθημερινών του δραστηριοτήτων.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΟΥ
Ακεραιότητα:
Αναπτύσσω με τους ασθενείς μου σχέση ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης και αυθεντικότητας.
Εξατομίκευση:
Βλέπω τον ασθενή μου σαν περίπτωση ξεχωριστή.
Σαν αντιμετώπιση μοναδική και ιδιαίτερη.
Ενσυναίσθηση:
Τον ακούω προσεκτικά. Νιώθω το πρόβλημά του και
συνεργάζομαι, υπομονετικά, για την επίλυσή του.
Ποιότητα:
Εφαρμόζω επιστημονικά και υπεύθυνα τεκμηριωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις
Καινοτομία:
Παρακολουθώ κάθε εξέλιξη και καινοτομία στον τομέα της δουλειάς μου και βελτιώνω το έργο μου.
Δέσμευση:
Δεσμεύομαι για μια εποικοδομητική σχέση κατανόησης,
συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους ασθενείς μου.

Προσφέρω:
Οργανωμένες και πλήρεις υπηρεσίες αποκατάστασης:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Διαταραχών του μυοσκελετικού συστήματος
Διαταραχών του νευρικού συστήματος
Αθλητικών κακώσεων
Τραυματισμών
Χειρουργικών επεμβάσεων
Παθήσεων χρόνιου πόνου και εργονομίας

Υπηρεσίες-Εξοπλισμός
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται στο Κέντρο μoυ είναι:
• Ηλεκτροθεραπεία (όλες οι μορφές ρευμάτων, υπερήχων, διαθερμιών)
• LAZER (σημειακό και σάρωσης – ισχύος 6.6 Watt)
• Κρουστικός υπέρηχος (EMS- Radial Shockware Therapy)
• Mαγνητικά Πεδία
• Υδροθεραπεία
• Παραφινόλουτρο
• Πρεσσοθεραπεία - Κυκλοφορητής άκρων
• Κρυοθεραπεία – Θερμοθεραπεία
• Χειρομαλάξεις (εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής, λεμφικής μάλαξης)
• Κινησιοθεραπεία (διάφορες τεχνικές κινητοποίησης)
• Πελματογράφος
• Θεραπευτικό Γυμναστήριο

