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«Να µπορούν να επιλέγουν ελεύθερα οι ασφαλισµένοι»
Στη Μυτιλήνη, στο ξενοδοχείο Elysion, της οικογένειας Σπανέλλη πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα του
Σαββάτου η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Παραρτήµατος του Βορείου Αιγαίου του Πανελλήνιου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών εν όψει των εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης που θα
πραγµατοποιηθούν το Μάιο. Για το λόγο αυτό ταξίδεψε στο νησί µας ο πρόεδρος του Πανελλήνιου
Συλλόγου Πέτρος Λυµπερίδης, ο οποίος µαζί µε τον πρόεδρο του Περιφερειακού Παραρτήµατος Νίκο
Καρύτη παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, αναφερόµενοι στα ζητήµατα που ταλανίζουν τον κλάδο της
φυσικοθεραπείας….

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφηµερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»
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Συµπόσιο για το λεµφοίδηµα από τον ΠΣΦ

To 1ο Συµπόσιο Λεµφοιδήµατος του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσιοθεραπευτών θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα στις 3-4
Μαρτίου 2018.

SHARE IT

To 1ο Συµπόσιο Λεµφοιδήµατος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών θα πραγµατοποιηθεί στην
Αθήνα στις 3-4 Μαρτίου 2018. To 1ο Συµπόσιο Λεµφοιδήµατος του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσιοθεραπευτών θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα στις 3-4 Μαρτίου 2018. 

Το συµπόσιο µε θέµα «Λεµφοίδηµα και δυσλειτουργίες του Λεµφικού Συστήµατος: Από την Πρόληψη στην
Αντιµετώπιση» αποτελεί την πρώτη εκδήλωση ορόσηµο στο κύκλο της Φυσικοθεραπείας, και της
διαχείρισης των οιδηµάτων γενικότερα, στην Ελλάδα. Το συµπόσιο µε θέµα «Λεµφοίδηµα και
δυσλειτουργίες του Λεµφικού Συστήµατος: Από την Πρόληψη στην Αντιµετώπιση» αποτελεί την πρώτη
εκδήλωση ορόσηµο στο κύκλο της Φυσικοθεραπείας, και της διαχείρισης των οιδηµάτων γενικότερα, στην
Ελλάδα. 

Στόχος της διοργάνωσης είναι η παρουσίαση τεκµηριωµένης επιστηµονικά γνώσης, σχετικά µε τα
λεµφοιδήµατα καθώς και ο καθορισµός και η εδραίωση ενός νέου οράµατος και µιας σύγχρονης
στρατηγικής σε ότι αφορά την αντιµετώπισή τους. Στόχος της διοργάνωσης είναι η παρουσίαση
τεκµηριωµένης επιστηµονικά γνώσης, σχετικά µε τα λεµφοιδήµατα καθώς και ο καθορισµός και η
εδραίωση ενός νέου οράµατος και µιας σύγχρονης στρατηγικής σε ότι αφορά την αντιµετώπισή τους. 

Διακεκριµένοι οµιλητές, προσκεκληµένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από διάφορες ειδικότητες-
εξειδικεύσεις, θα αναπτύξουν θεµατικές ενότητες που εκφράζουν την παγκόσµια οµοφωνία σχετικά µε τις
πρακτικές διαχείρισης των ασθενών που αντιµετωπίζουν δυσλειτουργίες στο λεµφικό σύστηµα.
Προσπάθεια µας είναι να δούµε τόσο τις διαφορετικές σκοπιές στην προσέγγιση των οιδηµάτων, όσο και
τις διαφορετικές θεραπευτικές παρεµβάσεις, χαράζοντας όµως ταυτόχρονα µία ενιαία στρατηγική
ενηµέρωσης και σεβασµού σε αυτό το τόσο κρίσιµο θέµα. Διακεκριµένοι οµιλητές, προσκεκληµένοι από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, από διάφορες ειδικότητες-εξειδικεύσεις, θα αναπτύξουν θεµατικές ενότητες
που εκφράζουν την παγκόσµια οµοφωνία σχετικά µε τις πρακτικές διαχείρισης των ασθενών που
αντιµετωπίζουν δυσλειτουργίες στο λεµφικό σύστηµα. Προσπάθεια µας είναι να δούµε τόσο τις
διαφορετικές σκοπιές στην προσέγγιση των οιδηµάτων, όσο και τις διαφορετικές θεραπευτικές
παρεµβάσεις, χαράζοντας όµως ταυτόχρονα µία ενιαία στρατηγική ενηµέρωσης και σεβασµού σε αυτό το
τόσο κρίσιµο θέµα. 

Στην προσπάθεια να ανταποκριθούµε επίσης, στις ανάγκες των συναδέλφων αλλά και των ασθενών,
συνδέουµε την θεωρία µε την πράξη, µε την διοργάνωση κλινικών εργαστηρίων λεµφικής ελαστικής
ταινίας (Tape) και αυτοπερίδεσης άνω και κάτω άκρου. Στην προσπάθεια να ανταποκριθούµε επίσης, στις
ανάγκες των συναδέλφων αλλά και των ασθενών, συνδέουµε την θεωρία µε την πράξη, µε την
διοργάνωση κλινικών εργαστηρίων λεµφικής ελαστικής ταινίας (Tape) και αυτοπερίδεσης άνω και κάτω
άκρου. 

Παράλληλα µε τις εργασίες του συνεδρίου, έχει οργανωθεί και χώρος έκθεσης όπου θα παρουσιάζονται
από εξειδικευµένες εταιρείες του χώρου όλες οι σύγχρονες επιλογές για τη διαχείριση του λεµφοιδήµατος.
Παράλληλα µε τις εργασίες του συνεδρίου, έχει οργανωθεί και χώρος έκθεσης όπου θα παρουσιάζονται
από εξειδικευµένες εταιρείες του χώρου όλες οι σύγχρονες επιλογές για τη διαχείριση του λεµφοιδήµατος.

Δείτε το πρόγραµµα του Συµποσίου Δείτε το πρόγραµµα του Συµποσίου εδώ  
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