
Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν.Τρικάλων
Ημερομηνία: Παρασκευή, 20-04-2018
Σελίδα: 12
Μέγεθος: 303 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2431023727

Λέξη κλειδί: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Τ
ο 4ο Διεθνές
Επιστημονικό
Συνέδριο

Φυσικοθεραπείας, που
θα διεξαχθεί στις 20-22
Απριλίου 2018 στην
Πρωτεύουσα της
Μακεδονίας, στη
Θεσσαλονίκηστο
Συνεδριακό Κέντρου «Ν.
Γερμανός» του
περιπτέρου 8 της ΔΕΘ,
αποτελεί έναν θεσμό και
καθιερώνεται ως η
κορυφαία επιστημονική
εκδήλωση της επιστήμης
στη Βόρεια
Ελλάδα,έχοντας ως κύριο
χαρακτηριστικό την
διεπιστημονική
συνεργασία,με την
συμμετοχήεπτά
Πανεπιστημιακών
Κλινικώντης Ιατρικής
Σχολής του
Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. 

Επιφανείς επιστήμονες της
Ιατρικής και της Φυσικοθερα-
πείας,από την Ελλάδα και το
εξωτερικό,συνεργάζονται σε
όλες τις ειδικότητες και θε-
ματικές ενότητεςκαι ανταλ-
λάσσουν απόψεις και γνώ-
σεις για την καλύτερη, ασφα-
λέστερη και ταχύτερη επάνο-
δο σε μια φυσιολογική ζωή
όλων των ασθενών.

Το πολυθεματικόσυνέδριο,
που περιλαμβάνει όλες τις
σύγχρονες τάσεις και εξελί-
ξεις της επιστήμης,δίνει απαν-
τήσεις σε όλο το φάσμα των
προβλημάτων υγείας που
απασχολούν τον σύγχρονο
άνθρωπο.

Από τα προβλήματα στην
παιδική ηλικία, την αντιμετώ-
πιση των μυοσκελετικών κα-
ταπονήσεων και αθλητικών
κακώσεων, των καρδιοανα-
πνευστικών παθήσεων, των
νευρολογικών διαταραχών
έως την αναγκαιότητα της

Φυσικοθεραπείας στην Υγεία
των Γυναικών, στην πλαστική
Χειρουργική και στην Ψυχική
Υγεία.

Δεσπόζουσας σημασίας και
επίκαιρη όσο ποτέ είναι η Κεν-
τρική Τράπεζα του Συνεδρίου
με τίτλο «Σύγχρονο Ποδό-
σφαιρο: Από την πρόληψη
στην τελική επιστροφή μετά
από τραυματισμό. Η συνερ-
γασία της διεπιστημονικής
ομάδας υγείας», όπου οι επι-
φανέστεροι Γιατροί, Φυσιο-
θεραπευτές, Ποδοσφαιριστές,
Γυμναστές και Προπονητές

συνδιαλέγονται για να βελ-
τιώσουν από την πλευρά τους
την εικόνα του δημοφιλέστε-
ρου αθλήματος στην Ευρώπη.

Οι 20 στρόγγυλες τράπεζες,
4 διαλέξεις, 6 συνεδρίες ελεύ-
θερων ερευνητικών ανακοι-
νώσεων μαζί με τις αναρτη-
μένες ανακοινώσεις στο φι-
λόξενο χώρο των αιθουσών
του Συνεδριακού Κέντρου «Ν.
Γερμανός» του περιπτέρου 8
της ΔΕΘ, καθώς και η εμπο-
ρική έκθεση, θα αποζημιώ-
σουν όλους τους συμμετέ-
χοντες.
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