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Μήνυμα του Προέδρου του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών
κ. Λάκη Δρουσιώτη

Αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτητές, φίλοι και φίλες,

Φέτος διοργανώνουμε το 6ο Παγκύπριο Συνέδριο Φυσιοθεραπείας, το οποίο πραγματοποιείται κάθε 
δύο χρόνια.  Στόχος του συνεδρίου παραμένει πάντα ο ίδιος και είναι η επικαιροποίηση και η απόκτηση 
νέων γνώσεων, τάσεων και τεχνικών, η συνεύρεση με παλιούς συναδέλφους και η γνωριμία με τους 
νέους.

Η επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων μας υποχρεώνει να είμαστε πιο απαιτητικοί στη διοργάνωση 
του φετινού συνεδρίου και είμαι σίγουρος ότι τόσο η Επιστημονική όσο και η Οργανωτική Επιτροπή θα 
αντιμετωπίσουν με κάθε υπευθυνότητα και θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
παρουσιάσουν ένα άρτια οργανωμένο από κάθε άποψη συνέδριο.

Συγχαίρω την Επιστημονική Επιτροπή για τον τρόπο που και αυτή την χρονιά, επέλεξε να μεταδοθεί ο 
ρόλος του φυσιοθεραπευτή απέναντι στην βελτίωση και αποκατάσταση της σωματικής υγείας του 
ασθενή. 

Μέσα από το πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα του συνεδρίου «Φυσιοθεραπεία: Προάγει αυτονομία, 
επαναφέρει λειτουργικότητα» και τις πολυποίκιλες ενότητες του, οι εκλεκτοί  και έμπειροι ομιλητές, 
συνάδελφοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας, με τις παρουσιάσεις και τα εργαστήρια τους θα 
μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, με απώτερο στόχο τη  βελτίωση και 
αναβάθμιση της προσφοράς των υπηρεσιών μας προς τους ασθενείς.

Καλώ όλους τους συναδέλφους και τους φοιτητές να στηρίξουν και φέτος το συνέδριο με τη μαζική 
ενεργό συμμετοχή τους τόσο στις διαλέξεις όσο και στα εργαστήρια. Τονίζω ότι η πλήρης επιτυχία του 
συνεδρίου οφείλετε και στην δική σας συμμετοχή. 

Κανένας δεν πρέπει να λείψει από αυτή τη γιορτή της Φυσιοθεραπείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Λάκης Δρουσιώτης,
Πρόεδρος Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών



Μήνυμα του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του 6ου Παγκύπριου Συνεδρίου 
Φυσιοθεραπείας

κ. Κώστα Ιουλιανού

Αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτητές, φίλοι και φίλες,

Η οργάνωση και διεξαγωγή του 6ου Παγκύπριου Συνεδρίου Φυσιοθεραπείας, είναι μια ζωντανή 
απόδειξη ότι οι φυσιοθεραπευτές αποτελούν ένα ενεργό σώμα των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι με 
την συνεχή επιμόρφωση τους μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της 
υγείας. 

Ως Οργανωτική Επιτροπή καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρτια οργάνωση του 
συνεδρίου.  Είμαστε σίγουροι ότι ο χώρος που επιλέγηκε μαζί με άλλους  παράγοντες που λήφθηκαν 
υπόψη θα συμβάλουν και στην φετινή επιτυχία του συνεδρίου.

Το θέμα του Συνεδρίου, «Φυσιοθεραπεία: Προάγει αυτονομία, Επαναφέρει λειτουργικότητα», 
αποτελείται από μια θεματολογία που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και θεωριών που αφορούν 
το επάγγελμα και οι έμπειροι ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό είμαι σίγουρος ότι θα 
αναβαθμίσουν και θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας.  Οι προκλήσεις που παρατηρούνται σε παγκόσμιο 
επίπεδο απαιτούν και από τους φυσιοθεραπευτές την εκμάθηση νεότερων μεθόδων και πρακτικών 
όπως επίσης και την ανταλλαγή επιστημονικών αντιλήψεων, οι οποίες συμβάλλουν θετικά τόσο στην 
διατήρηση του κύρους του επαγγέλματος όσο και στην αναβάθμιση  του επιπέδου των 
φυσιοθεραπευτών και  στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών. 

Αναμένω ότι θα στηρίξετε όλοι το συνέδριο, συνάδελφοι και φοιτητές και θα συμμετέχετε ενεργά στις 
εργασίες του συνεδρίου. Σας περιμένουμε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Κώστας Ιουλιανός
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής



Μήνυμα του Πρόεδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του 6ου Παγκύπριου Συνεδρίου 
Φυσιοθεραπείας

κ. Χρίστου Καραγιάννη

Αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτητές και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 6ου Παγκύπριου Συνεδρίου Φυσιοθεραπείας. 
Είναι πλέον αποδεδειγμένο μέσα και από τα προηγούμενα συνέδρια ότι το επίπεδο Φυσιοθεραπείας 
στην Κύπρο αναβαθμίζεται συνεχώς. Παρόλα αυτά, στους καιρούς που ζούμε όπου η τεχνολογία 
εξελίσσεται ραγδαία αλλά και τα νέα δεδομένα ανατρέπουν τα προηγούμενα, δεν επιτρέπεται ο 
εφησυχασμός και η ανάγκη επικαιροποίησης της γνώσης σε ότι αφορά το επάγγελμα μας είναι 
επιβεβλημένη. 

Το  Συνέδριο του Συλλόγου μας διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και προσβλέπει στην αναβάθμιση των 
γνώσεων μας αλλά και γενικότερα του επαγγέλματος μας μέσα από τα πιο σύγχρονα επιστημονικά 
δεδομένα και την ερευνητική τεκμηρίωση (evidence based). Αυτή άλλωστε είναι η πρακτική που 
εφαρμόζεται πλέον σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες ανά τον κόσμο και στα σύγχρονα συστήματα 
υγείας. Με αυτά τα «όπλα» μπορούμε να αποδείξουμε στον κάθε ένα ότι η Φυσιοθεραπεία είναι 
επιστήμη και για αυτό το λόγο θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του τομέα της υγείας και της 
αποκατάστασης. Προσανατολιζόμενοι λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό το συνέδριο θα 
υπάρχουν διακεκριμένοι ομιλητές από το εξωτερικό που θα παρουσιάσουν τις σύγχρονες τάσεις και 
δεδομένα γύρω από το αντικείμενο της Φυσιοθεραπείας. Φυσικά ευελπιστούμε ότι στο συνέδριο, 
όπως κάθε χρόνο, θα συμμετέχουν με ομιλίες τους και Κύπριοι συνάδελφοι, των οποίων το επίπεδο των 
διαλέξεων που δόθηκαν σε προηγούμενα συνέδρια αποδείχτηκε ότι είναι εφάμιλλο με αυτές που 
γίνονται σε συνέδρια του εξωτερικού. 

Τον σημαντικότερο όμως ρόλο για την επιτυχία κάθε συνεδρίου, διαδραματίζουν όλοι οι συνάδελφοι 
που θα θυσιάσουν τον πολύτιμο τους χρόνο για να έλθουν να το παρακολουθήσουν. Αυτοί λοιπόν που 
θα έλθουν στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία  να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις και τα εργαστήρια 
που θα γίνουν, θα προβληματιστούν, θα κάνουν ερωτήσεις, θα συζητήσουν με τους ομιλητές αλλά 
παράλληλα θα συναντήσουν και θα συνομιλήσουν με παλιούς φίλους και συναδέλφους. Γιατί ας μην 
ξεχνάμε ότι τα συνέδρια είναι πάνω από όλα και μια γιορτή του επαγγέλματος.

Αν θέλουμε πραγματικά να αναβαθμίσουμε το επάγγελμα μας και να το υψώσουμε εκεί που του αξίζει, 
πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να εμπλουτίζει συνεχώς τις γνώσεις του. Δεσμευόμαστε λοιπόν ότι 
φεύγοντας από το συνέδριο θα μπορέσετε να πάρετε μαζί σας «νέα εφόδια» επιστημονικά 
τεκμηριωμένα για την αντιμετώπιση των ασθενών. Ευελπιστούμε λοιπόν να σας δούμε όλους στο 6ο 
Παγκύπριο Συνέδριο Φυσιοθεραπείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Χρίστος Καραγιάννης
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής 



Οργανωτική επιτροπή:

Πρόεδρος:   Ιουλιανός Κώστας

Μέλη:   Αγαπίου Αγάπιος 
   Γεωργάλλα Κυριακή 
                          Δρουσιώτης Λάκης
   Κουτσούδης Γιώργος
   Μαννάρης Αλέξανδρος
                          Νικολάου Ευάγγελος  
                        
 
Επιστημονική επιτροπή:

Πρόεδρος :  Καραγιάννης Χρίστος, PhD (υποψήφιος)

Μέλη:  Δρ. Λαμπροπούλου Σοφία
   Δρ. Φυσέντζου Χριστόδουλος
   Ευσταθίου Μιχάλης, PhD (υποψήφιος)
   Χαραλάμπους Λία (MSc)
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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Για Συμμετοχή

Στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και της αναβάθμισης της επιστημονικής γνώσης με βάση τα νεότερα 
ερευνητικά δεδομένα, ο Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών (ΠΣΦ) ανακοινώνει την διοργάνωση 
του 6ου Παγκύπριου Συνεδρίου Φυσιοθεραπείας.

 
Η επιθυμία του ΠΣΦ είναι όπως το Συνέδριο πραγματοποιηθεί για ακόμα μία φορά σε ένα φιλικό κλίμα 
αισιοδοξίας όπου θα κυριαρχούν αρετές που διέπουν την κουλτούρα και το επάγγελμα μας όπως είναι 
η φιλοξενία, η συναδελφικότητα, η αμεσότητα και η επικοινωνία. Ο κυρίαρχος στόχος του Συνεδρίου 
είναι η ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις στην επιστήμη της Φυσιοθεραπείας, η ανταλλαγή 
απόψεων με άλλες ειδικότητες που αποτελούν την ομάδα αποκατάστασης αλλά και η αναβάθμιση της 
θεωρητικής και πρακτικής γνώσης σύμφωνα με τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα.
 
Η Επιστημονική Επιτροπή έχει αποφασίσει την πιο κάτω θεματολογία, η οποία καλύπτει όλες τις 
ειδικότητες της Φυσιοθεραπείας και ως εκ τούτου μπορεί να απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ΠΣΦ. 
Πέρα από την συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων του εξωτερικού, καλεί τα μέλη του ΠΣΦ και τους 
φοιτητές Φυσιοθεραπείας  να συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου με την παρουσία τους ή με 
την κατάθεση εργασιών προς παρουσίαση.

 
Με την ευχή να σταθείτε αρωγοί στην προσπάθειά μας τόσο με τη φυσική σας παρουσία στο Συνέδριο 
όσο και με την αποστολή εργασιών, ευελπιστούμε στη συμμετοχή σας. Προσδοκούμε ότι το συνέδριο 
θα παρέχει το έναυσμα για ένα γόνιμο και δημιουργικό διάλογο ο οποίος θα συμβάλει στην ανταλλαγή 
σημαντικών απόψεων και ιδεών. Η δική σας ενεργός συμμετοχή, θα συμβάλει στην επιτυχία του 
Συνεδρίου.
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Θεματολογία Συνεδρίου:

1. Καρδιοαναπνευστική Φυσιοθεραπεία

Νεότερα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την αξιολόγηση και αποκατάσταση ασθενών με παθήσεις 
του Κυκλοφορικού και Αναπνευστικού Συστήματος

2. Νευρολογική Φυσιοθεραπευτική Αποκατάσταση Σε Ενήλικες

Σύγχρονες επιστημονικές και κλινικές προσεγγίσεις που αφορούν την αξιολόγηση και αποκατάσταση 
των ασθενών με βλάβες του Κεντρικού και Περιφερικού Νευρικού Συστήματος

3. Φυσιοθεραπεία Σε Παιδιά Και Εφήβους

Σύγχρονες απόψεις γύρω από την αντιμετώπιση των διαφόρων παθήσεων που αφορούν την βρεφική, 
παιδική ή/και εφηβική ηλικία και οι οποίες παθήσεις είναι δυνατόν να σχετίζονται με  το 
Νευρο-Μυοσκελετικό ή/και Καρδιο-Αναπνευστικό Σύστημα

4. Μυοσκελετική Φυσιοθεραπεία – Φυσικά Μέσα

Η αποτελεσματικότητα και η ερευνητική τεκμηρίωση των Μέσων Ηλεκτροθεραπείας στην 
αντιμετώπιση διαφόρων Νευρο-Μυοσκελετικών Παθήσεων

5. Μυοσκελετική Φυσιοθεραπεία – Τεχνικές Κινητοποίησης

Η αποτελεσματικότητα και η ερευνητική τεκμηρίωση των διαφόρων τεχνικών αποκατάστασης στην 
αναβάθμιση του επιπέδου λειτουργικότητας των διαφόρων Νευρο-Μυοσκελετικών Παθήσεων

6. Νέες Τάσεις στην Φυσιoθεραπεία - Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Νεότερα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την δράση των τεχνικών και θεραπευτικών ασκήσεων 
στην αντιμετώπιση των διαφόρων παθήσεων του ανθρώπινου οργανισμού
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Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παρουσιάσεις εργασιών και αναρτημένες 
ανακοινώσεις

Όσοι συνάδελφοι αλλά και φοιτητές Φυσιοθεραπείας ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εργασίες 
του Συνεδρίου, καλούνται να υποβάλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους μέχρι την 15/1/2018. 
Η υποβολή των εργασιών θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

physioconference6@gmail.com 

και με θέμα μηνύματος: “Υποβολή Εργασιών – 6ο Παγκύπριο Συνέδριο Φυσιοθεραπείας”. Μετά την 
επιτυχή υποβολή της εργασίας τους, οι συγγραφείς θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) 
επιβεβαίωσης σε περίπτωση που η εργασία τους εγκριθεί. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν θα 
αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, και στη συνέχεια όσες εγκριθούν θα ομαδοποιηθούν 
είτε ως παρουσίαση, είτε ως αναρτημένη ανακοίνωση.

 
Η Επιστημονική Επιτροπή σας παρουσιάζει τις οδηγίες σχετικά με τη δομή της κάθε εργασίας που θα 
υποβάλλεται είτε ως παρουσίαση είτε ως αναρτημένη ανακοίνωση (Πόστερ). Οι οδηγίες αυτές 
μπορούν να εντοπιστούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.dropbox.com/s/57sdtcgap3y9o6m
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Γενικές πληροφορίες

Τόπος και ημερομηνία

Το 6ο Παγκύπριο Συνέδριο Φυσιοθεραπείας θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hilton Park, στη 
Λευκωσία. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή, 
4 Μαρτίου 2018, ώρα 14:00.

Δικαίωμα συμμετοχής

Φυσιοθεραπευτές Μέλη του ΠΣΦ …………………………………………. 100 ευρώ
Φοιτητές Φυσιοθεραπείας………………………………………………….... 50 ευρώ
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας ………………………………………………..  100 ευρώ
Ομιλητές Συνεδρίου …………………………………………….…..……….   Δωρεάν

 Η ενδεχόμενη συμμετοχή στο κάθε εργαστήριο θα συνοδεύεται με επιπρόσθετη χρέωση

Στο δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνονται

Υλικό συνεδρίου και παρακολούθηση διαλέξεων
Πρόσβαση στον εκθεσιακό χώρο
Δεξίωση γνωριμίας με φαγητό το μεσημέρι της πρώτης ημέρας
Καφές και αναψυκτικά στα διαλείμματα
Βεβαίωση παρακολούθησης

Έκθεση

Στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση Εμπορικών Εταιριών για την ενημέρωση των συνέδρων 
στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Η οργάνωση της Έκθεσης αποτελεί βήμα προβολής των 
Εταιριών και σημαντική συνεισφορά στη διοργάνωση του Συνεδρίου. 




