
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	

		Αξιολόγηση λειτουργικής ικανότητας. Το 
λειτουργικό έλλειμμα

		Η λειτουργική αποκατάσταση στη μειωμένη 
λειτουργική ικανότητα

		Βιοηθικοί κανόνες στη Φυσικοθεραπεία. Η 
αναγκαιότητα των evidence-based practice in 
Physiotherapy

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ	

		Η συμβολή της ανάλυσης βάδισης στην 
αξιολόγηση και την θεραπεία ατόμων με 
κινητικές δυσκολίες

	Παρουσίαση του συστήματος στην πράξη
	Πρακτικές Εφαρμογές της ανάλυσης βάδισης 

 
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 	
ΚΑΚΩΣΕΩΝ

 ΟΡΙΣΜΟΣ & ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ 	
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

		Ιατρική εκτίμηση καταγματικού κινδύνου 
οστεοπορωτικού ασθενούς 

		Η αξία της απεικόνισης του μυοσκελετικού 
συστήματος στην φυσικοθεραπευτική πράξη

		Φυσικοθεραπευτική Εκτίμηση 
Οστεοπορωτικού Ασθενούς

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθε-
ραπείας συνεχίζοντας την παράδοσή της, πιστή 
στην ιστορική της πορεία, οργανώνει το 26ο 
ετήσιο συνέδριο της, με θέμα: «Μειωμένη Λει-
τουργική Ικανότητα -  Φυσικοθεραπευτική 
Παρέμβαση ». Από τους βασικούς στόχους του 
συνεδρίου μας είναι η ενημέρωση και η συνεχής 
επιμόρφωση των φυσικοθεραπευτών με την πα-
ροχή σύγχρονων βασικών γνώσεων με ευρύτερο 
κλινικό ενδιαφέρον.

Η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει και εφέ-
τος, ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων. Ορισμένα 
από αυτά έχουν συζητηθεί και παλαιότερα αλλά 
φέτος παρουσιάζονται κάτω από διαφορετική 
οπτική γωνία, ενώ άλλα πεδία που έχουν εισαχθεί 
σχετικά πρόσφατα στο χώρο μας αναλύονται και 
απομυθοποιούνται. Αυτός ακριβώς ήταν και ο 
στόχος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνε-
δρίου.

Η διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου αποτελεί 
την κορυφαία εκδήλωση της Εταιρείας μας. Μέσα 
από αυτό καθώς και των υπολοίπων ημερίδων 
και σεμιναρίων που διοργανώνει, προσφέρονται 
ευκαιρίες στους συναδέλφους για σύγχρονη και 
άμεση ενημέρωση . Παράλληλα, προβάλλεται το 
επιστημονικό έργο και η έρευνα των συναδέλ-
φων και προωθείται η ανταλλαγή απόψεων.

Η συνέχιση της προσπάθειας,  παρά τις όποιες 
δυσκολίες, αποτελεί επιταγή των καιρών. Η προ-
σπάθεια όλων μας είναι η συνέχεια της επιτυχούς 
πορείας της Εταιρείας μας και η ένταξη σε αυτήν 
νέων ανθρώπων που θα εργασθούν για το σκοπό 
αυτό.   

Πιστεύουμε ότι με την ενεργό συμμετοχή όλων 
των συναδέλφων σε όλες τις φάσεις, με την κα-
λόπιστη κριτική και επαγωγική συζήτηση κατά 
τις συνεδριάσεις, όπου δοκιμάζεται ή γνώση, 
θα συμβάλλουμε καθοριστικά όχι μόνο στην 
επιτυχία, αλλά και στη μορφοποίηση αυτού του 
θεσμού, ο οποίος τότε θα εμπεδωθεί ως μια ανο-
δική μεταβλητή της εξελίξεως των στόχων της 
φυσικοθεραπείας .

Η οργανωτική  και η επιστημονική επιτροπή, πι-
στεύει ότι το συνέδριο μας ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των καιρών και σας καλεί να το στηρί-
ξετε με την ενεργή συμμετοχή σας.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Ευάγγελος Τσούκας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 	

		Σταθεροποίηση οσφυϊκής μοίρας - Εγκάρσιος 
κοιλιακός & πολυσχιδής. Νεώτερα δεδομένα 

		Δυσλειτουργία ιερολαγόνιας άρθρωσης. Πως 
εκδηλώνεται και ποια η φυσικοθεραπευτική 
παρέμβαση 

	Σύνδρομο Θ4. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση
		Σταθεροποίηση αυχενικής μοίρας Σ.Σ. Ενδείξεις 

και εφαρμογή 
		Δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού 

συστήματος σε χρόνιο πόνο στη ΣΣ 

 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	

	Ολική αρθροπλαστική ώμου
		Φυσικοθεραπεία μετά από ολική αρθροπλαστική 

ώμου 
	Ολική αρθροπλαστική ποδοκνημικής
		Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση μετά από ολική 

αρθροπλαστική ποδοκνημικής

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 	
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η  Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α  ΦΥ Σ Ι ΚΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Α Σ
ΦΛΕΜΙΓΚ 20 - 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ.: 210 6891560 - email: contact@eeef.gr

Θεματι κές  Ενότητες

Φυσικοθεραπευτική 
Παρέμβαση

o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η  Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α  ΦΥ Σ Ι ΚΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Α Σ
ΦΛΕΜΙΓΚ 20 - 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ.: 210 6891560 - email: contact@eeef.gr

2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012

Μειωμένη 
Λειτουργική 

Ικανότητα

Πολεμικό Μουσείο (Βασ. Σοφίας και Ριζάρη 2, Αθήνα)



ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 2, 3 & 4 
Νοεμβρίου 2012, στο Πολεμικό Μουσείο (Λεω-
φόρος Βασ. Σοφίας και Ριζάρη 2), 

 Πληροφορίες: Ε.Ε.Ε.Φ.: 210- 68.91.560, 210- 
64.70.200, www.eeef.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Φ.

Πρόεδρος 2012
Ευάγγελος Τσούκας

Πρόεδρος 2011
Διονύσιος Θεοδωρόπουλος

Α΄ Αντιπρόεδρος
Ευάγγελος Τσούκας

Β΄ Αντιπρόεδρος
Χρυσοβαλάντης Σασσάνης

Γενικός Γραμματέας
Γεωργία Πέττα

Ταμίας
Γεώργιος Φούγιας

Ειδικός Γραμματέας
Μαρία Πιτταρά

Μέλος
Ρήγας Δημακόπουλος

Εκπρόσωπος Επαρχίας
Ηλίας Καλλίστρατος

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος
Ευάγγελος Τσούκας

Γραμματέας
Χρυσοβαλάντης Σασσάνης

Ταμίας
Γεώργιος Φούγιας 

Μέλη

ΣυντονιΣτεΣ:
Αγγελοπούλου Ελένη
Γιαλαμά Μαρία
Δρακόπουλος Σάκης
Μιλτσακάκης Χρήστος
Γκουτσίδου Βούλα
Θωμόπουλος Δημήτρης
Κακλαμάνη Βιολέτα 
Κριτσιώτης Δημήτρης
Μουρούτσου Χριστίνα
Μπαναή Ιωάννα 
Νιγιάννη Ελένη 
Παπαργυροπούλου Εβίτα
Sokol Vjrdha
Σπηλιωτοπούλου Χριστίνα 
Φακλή Μαργαρίτα
Χερουβείμ Δημήτρης
Χρονοπούλου Φωτεινή

Επιστημονική Επιτροπή

Επίτιμος Πρόεδρος
Γεώργιος Π. Λυρίτης 
Ομότιμος Καθηγητής Ορθοπαιδικής  

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Ηλίας Ζεέρης 

Δρ. Γιόφτσος Γεώργιος
Θεοδωρόπουλος Διονύσιος
Δρ. Μπίλλη Ευδοκία  
Δρ. Παπανδρέου Μαρία
Δρ. Σφετσιώρης Δημήτρης
Δρ. Σπυρόπουλος Παναγιώτης
Χριστοπούλου Ευσταθία

Επιτροπή Αξιολόγησης Εργασιών

Δρ. Σακελλάρη Βασιλική 
Καθηγήτρια – ΤΕΙ Λαμίας
Δρ. Παπαθανασίου Γεώργιος 
Επικ. Καθηγητής – ΤΕΙ Αθηνών
Δρ. Καλλίστρατος Ηλίας 
Καθηγητής – ΤΕΙ Θεσσ/κης
Δρ. Κανελλόπουλος Ασημάκης 
Καθ. Εφαρμογών – ΤΕΙ Λαμίας
Δρ. Ευδοκία Μπίλλη  
Καθ. Εφαρμογών – ΤΕΙ Πάτρας

Εγγραφές 	
……………………

Προεγγραφές 
(έως 

14/9/2012)

Εγγραφές 
(μετά την 

14/9/2012)

Οικονομικά ενημερωμένα 
μέλη της Ε.Ε.Ε.Φ. 60 euro 70 euro

Μη Μέλη της Ε.Ε.Ε.Φ. 90 euro 110 euro

Φοιτητές (με επίδειξη της 
φοιτητικής ταυτότητας) 30 euro 30 euro

Μαθητές Επαγγελματικών 
Σχολών Υγείας 40 euro 40 euro

Στρατευμένοι Δωρεάν Δωρεάν

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ

Τιμή Συμμετοχής / Εργαστήριο/ 
Κατηγορία Συνέδρων

Μέλη 
ΕΕΕΦ

Μη 
Μέλη  

Φοιτητές 
Φυσικ/

πείας ΤΕΙ

Ηλεκτροθεραπεία σε 
διαταραχές του Κ.Ν.Σ. 60 euro 90 euro 50 euro

Κλινική Αστάθεια Ο.Μ.Σ.Σ. 60 euro 90 euro 50 euro 

Δυσλειτουργία Ώμου-
Φυσικοθεραπευτική 
παρέμβαση

60 euro 90 euro 50  euro

Αξιολόγηση και 
επανεκπαίδευση 
ισορροπίας σε 
ηλικιωμένους με 
προδιάθεση πτώσης

60 euro 90 euro 50 euro

Προϋπόθεση συμμετοχής στα εργαστήρια είναι η εγγραφή στο 
συνέδριο 
Ειδικές εκπτωτικές τιμές για συμμετοχή σε περισσότερα από 2 
εργαστήρια

Παρακαλούμε πολύ, λόγω περιορισμένου αριθμού συμ-
μετεχόντων στα εργαστήρια, όπως επικοινωνείτε  με την 
Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Φ. (210-68.91.560), προκειμένου να 
δηλώσετε θέση έγκαιρα.

Εργαστηριακές Ασκήσεις
		Στα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Φ., Φλέμινγκ 20, Μαρούσι (ένα-

ντι Θεραπευτηρίου «Υγεία» ), τηλ.: 210-68.91.560 – 
FAX. 210-68.32.480

			Με την κατάθεση του ανάλογου ποσού στην Τράπε-
ζα: Alpha  Bank: Αριθ. Λογαριασμού: 154-002002-
002.089 (Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικο-
θεραπείας)

		Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

 Α)  το όνομα του καταθέτη και η αιτιολογία κατάθεσης 
(26ο Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Φ.). 

 Β)  Σε περίπτωση που πληρώνεται την συμμετοχή σας 
σε κάποιο εργαστήριο θα πρέπει να αναφέρεται 
ποιο είναι αυτό, αφού πρώτα επικοινωνήσετε με 
την Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Φ. για να εξασφαλίσετε 
θέση

Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται:
	Όλο το υλικό για την παρακολούθηση του Συμποσίου 
	Αναλυτικό πρόγραμμα με τις περιλήψεις των εργασιών
	Βεβαιώσεις συμμετοχών
	Καφές, αναψυκτικά και σνακς στα διαλείμματα
	Συμμετοχή στη δεξίωση γνωριμίας

		Πριν από την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, 
την Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012, από τις 1300 – 
1700, στην Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Φ.,  που θα είναι εγκα-
τεστημένη στον συνεδριακό χώρο.

		Κατά την προσέλευση στο συνεδριακό χώρο, οι συ-
νάδελφοι που θα έχουν προκαταβάλλει τη συμμετοχή 
τους, θα παραλαμβάνουν το υλικό παρακολούθησης 
του Συνεδρίου με την απλή επίδειξη της απόδειξης 
κατάθεσης στην Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Φ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Καθ’ όλη τη διάρκεια  των εργασιών 
του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση μηχανημάτων και 
ειδικού εξοπλισμού  φυσικοθεραπευτηρίου,  υγειονομι-
κού και φαρμακευτικού υλικού, βιβλίων, κ.ά. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ηλεκτροθεραπεία σε διαταραχές του ΚΝΣ
Η χρήση του ηλεκτρικού ερεθισμού στην αντιμετώπιση 
των διαταραχών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 
είναι μια διαδεδομένη μέθοδο με μεγάλο ποσοστό ερευ-
νητικής τεκμηρίωσης. Η χρήση του ηλεκτρικού μυϊκού 
ερεθισμού για ενίσχυση της μυϊκής ενεργοποίησης και 
μείωση της σπαστικότητας αλλά και η χρήση του TENS, 
προτείνεται από πλήθος ερευνητών. Στο εργαστήριο 
αυτό θα παρουσιαστεί η θεωρητική βάση της εφαρμο-
γής, η επιλογή των παραμέτρων του ρεύματος ανάλογα 
με την περίπτωση, ενώ θα γίνει και πρακτική εφαρμογή 
σε συγκεκριμένες νευρολογικές καταστάσεις. Τέλος θα 
γίνει και μια εισαγωγή στην εφαρμογή του λειτουργικού 
ηλεκτρικού ερεθισμού (FES).

Διάρκεια:  3 ώρες

Εκπαιδευτές:  Διονύσης Θεοδωρόπουλος,  
Φυσικοθεραπευτής MSc, Εργαστηριακός 
Συνεργάτης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
Φαλκονάκης Αλέξανδρος,  
Φυσικοθεραπευτής MSc

•   Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβληθούν έως και τις 
21 Σεπτεμβρίου 2012,  οριστική καταληκτική ημερομηνία, 
στη Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Φ., αποκλειστικά μέσω email.

•   Η περίληψη θα πρέπει να είναι γραμμένη σε πρόγραμμα 
Word, γραμματοσειρά Arial 11 και να σταλεί στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: contact@eeef.gr

•   Οι περιλήψεις θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να ακολουθήσουν 
την εξής δομή: Σκοπός / Υλικό και Μέθοδος / Αποτελέσματα / 
Συμπεράσματα

•   Να υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα 
παρουσιάσει την εργασία και να αναγράφονται τα στοιχεία του 
υπεύθυνου επικοινωνίας (όνομα, δ/νση, τηλέφωνο και email 
απαραίτητα). Ο τίτλος της εργασίας να γραφεί με κεφαλαία. 
Μεταξύ του τίτλου και των ονομάτων των συγγραφέων να 

μεσολαβεί 1 κενή γραμμή και μεταξύ των ονομάτων και του 
κειμένου να μεσολαβούν 2 κενές γραμμές.

•   Η αποδοχή της εργασίας συνεπάγεται την εγγραφή 
τουλάχιστον του συγγραφέα που θα την παρουσιάσει.

•   Η περίληψη να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
•  Δεν θα γίνουν δεκτές εργασίες με fax.
•  Θα προτιμηθούν εργασίες που δεν έχουν ανακοινωθεί στον 
Ελληνικό χώρο.
•   Η Επιτροπή Κρίσης Ελευθέρων Ανακοινώσεων του 24ου 

Συνεδρίου θα κρίνει ποιες εργασίες θα ανακοινωθούν 
προφορικά και ποιες θα εκτεθούν ως POSTERS.

•  Σχετικές οδηγίες για τις διαστάσεις των POSTERS θα 
ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Φ. (www.eeef.gr).

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

«Κλινική αστάθεια» οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής 
στήλης. Αξιολόγηση και θεραπεία
Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι να παρου-
σιάσει τις πέντε κατηγορίες αστάθειας, τα κλινικά χαρα-
κτηριστικά τους και τις βασικές αρχές θεραπείας τους. 
Η αποκατάσταση θα βασιστεί στις τεχνικές αξιολόγησης 
και θεραπείας του manual therapy (ενδαρθρικές και μα-
λακών μορίων), καθώς και σε ασκήσεις σταθεροποίησης 
της ΟΜΣΣ. 

Διάρκεια:  3 ώρες
Εισηγητές:  Σασσάνης Χρυσοβαλάντης, PT, OMT, MappSc 

Μηλιώτης Γιώργος, PT, OMT, MappSc

Κινητικές δυσλειτουργίες του ώμου. Αξιολόγηση και 
θεραπεία
Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι να πα-
ρουσιάσει τις κατηγορίες δυσλειτουργίας, τα κλινικά 
χαρακτηριστικά τους και τις βασικές αρχές θεραπείας 
τους. Η αποκατάσταση θα βασιστεί αφενός στις τεχνικές 
αξιολόγησης και θεραπείας του manual therapy, αφε-
τέρου στην θεραπευτική άσκηση που προτείνεται από 
την Sahrmann. 

Διάρκεια:  3 ώρες
Εισηγητές:  Μηλιώτης Γιώργος, PT, OMT, MappSc  

Σασσάνης Χρυσοβαλάντης, PT, OMT, MappSc 

Αξιολόγηση & Εκπαίδευση Ισορροπίας σε 
Ηλικιωμένους με Προδιάθεση Πτώσης
Εφαρμογή ειδικών tests και κλιμάκων αξιολόγησης κα-
θώς και ειδικού ασκησιολόγιου.

Διάρκεια:  3 ώρες
Εισηγητές:  Χριστοπούλου Ευσταθία,  

Φ/Θ, MSc M.N.O., Γενικό Νοσοκομείο Κ.Α.Τ. 

Γενι κές  Πληρ ο φ ορί ες

Ελ εύθερ ες Ανα κοινώ σεις


