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«Η αξία της Ιατρικής Αποκατάστασης µετά από ατύχηµα ή αρρώστια» «Η αξία της Ιατρικής ΑποκατάστασηΜε 

επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 

11 Νοεµβρίου 2012, στο αµφιθέατρο 

του Ασκληπιείου Βούλας επιστηµονική ηµερίδα 

που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων 

του Ασκληπιείου Βούλας, µε θέµα: «Η αξία 

της Ιατρικής Αποκατάστασης µετά από ατύχηµα 

ή αρρώστια». Η διοργάνωση της ηµερίδας 

πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή 

των τµηµάτων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, 

Εργοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας 

του Νοσοκοµείου Ασκληπιείο 

Βούλας. Την εκδήλωση συντόνισε ο Φυσίατρος 

∆ιευθυντής ΕΣΥ Νικόλαος Ρούσσος. 

Χαιρετισµό απηύθηναν ο ∆ιοικητής του 

Ασκληπιείου ∆ηµήτριος Κεχαγιάς, η πρόεδρος 

και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου 

Φίλων του Ασκληπιείου Λίλη Τιµαγένη και 

Γεώργιος Λεβεντής. 

Ο φυσίατρος Νικόλαος Ρούσσος παρουσίασε 

ιστορικά στοιχεία του τµήµατος Φυσικής 

Ιατρικής και Αποκατάστασης, την 

αναγκαιότητα και την δυνατότητα προσφοράς, 

καθώς επίσης και τις εγκαταστάσεις 

και το καθηµερινό κλινικό έργο του τµήµατος. 

Εγινε ακόµα αναφορά στο εύρος των 

παθήσεων και κακώσεων που είναι δυνατά 

να έχουν ως αποτέλεσµα µια κάποια αναπηρία. 

Ουσιαστική αναφορά ακόµη έγινε και 

στη διαδικασία της αποκατάστασης όπως 

αυτή γίνεται µέσα από την πολυπρόσωπη 

και διεπιστηµονική οµάδα αποκατάστασης. 

Στη συνέχεια ο Προϊστάµενος Τµήµατος 

εργοθεραπείας Σαββόπουλος, αναφέρθηκε 

αρχικά στην οικονοµική συµβολή του Συλλό 

Φίλ Αλί Βύλ 

ττηρασκσπµ ργρς ς, φρηαρχικά 

στην οικονοµική συµβολή του Συλλόγου 

Φίλων Ασκληπιείου Βούλας και στον 

εκσυγχρονισµό του τµήµατος Εργοθεραπείας. 

Αναλύθηκε στην συνέχεια ο ρόλος 

της Εργοθεραπείας στην αποκατάσταση 

των ασθενών µετά από ατύχηµα ή ασθένεια. 

Ο φυσικοθεραπευτής M.Se του Νοσοκοµείου 

Καρζής, παρουσίασε τις σύγχρονες 

εγκαταστάσεις του φυσικοθεραπευτηρίου 

του Νοσοκοµείου, τις παθήσεις µε τις 

οποίες ασχολούνται οι φυσιοθεραπευτές 

και τα µέσα µε τα οποία διευκολύνουν την 

αποθεραπεία των ασθενών µε µυοσκελετικ 

προβλήµατα ή αναπηρίες, που οφείλονται 

σε ατύχηµα ή αρρώστια. 

Ακολούθησε συζήτηση µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

από πλευράς παρευρικοµένων, µε 

ερωτήσεις και απαντήσεις των οµιλητών 

πάνω σε θέµατα που αφορούν την αποκα- στασης 

µετά από ατύχηµα ή αρρώστια»  

παρουατος 

Φυσης, 

την 

προσφοστάσεις υ 

τµήµαρος 

των  

δυνατά οια 

ανατάσταση. 

Υπήρξαν προτάσεις αναφορικά µε 

την ανάγκη ενηµέρωσης τόσο των νεαρών 

ηλικιών (σχολεία) όσο και των µεγαλύτερων 

ηλικιών πάνω σε θέµατα ασθενών µε 

αναπηρία, αλλά και ευρύτερα για αποκατάσταση 

µετά από µυοσκελετικές παθήσεις ή 

κακώσεις. ∆ιατυπώθηκαν επίσης απόψεις 

σε σχέση µε τις νέες κοινωνικές ανάγκες 

που έχουν δηµιουργηθεί λόγο της οικονοµικής 

κρίσης. 

Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του 

ο πατέρας Κωνσταντίνος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

∆ηµ. ∆αβάκης, καθώς και πλήθος 

κόσµου. 

Οι διοργανωτές ευχαριστούν για τις προσπάθειες 

όλων όσων βοήθησαν και συµµετείχαν 

στην εκδήλωση. 

Σύλλογος «Φίλων Ασκληπιείου Βούλας» 

των ατά 

ανα 

και 

σε σχέση µε τις νέες 

που έχουν δηµιουργηθµικής 

κρίσης. 
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