
Πρόσκληση για περιλήψεις εργασιών 
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να παρουσιάσουν το επιστημονικό και 
ερευνητικό τους  έργο σε όποια από τις θεματικές ενότητες του 
συνεδρίου, αλλά και σε όποιο θέμα σχετικό με την Φυσικοθεραπεία,  
μπορούν να βρουν τις  απαραίτητες  πληροφορίες   στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Συνεδρίου http://www.physiothes.gr. Πληροφορίες  για 
τον τρόπο συμπλήρωσης και αποστολής της περίληψης θα βρείτε στην 
ίδια διεύθυνση. Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων (προφορικών ή 
αναρτημένων) δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις, και πρέπει να 
αποστέλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.  Θα γίνουν δεκτές 
περιλήψεις εργασιών που θα έχουν υποβληθεί έως 25 Απριλίου 2008 
στην παραπάνω διεύθυνση και οι συγγραφείς έχουν εγγραφεί στο 
Συνέδριο. Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα 
να αποφασίσει για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας (προφορική ή 
αναρτημένη). 
 
 

Σημαντικές ημερομηνίες  
1η Απρίλη 2013 : πρόσκληση για περιλήψεις εργασιών     
30η  Απριλίου 2013 : τέλος κατάθεσης περιλήψεων  
16η Μαΐου 2013: λήξη προεγγραφών και αποδοχή περιλήψεων  
7η  Ιουνίου 2013 : έναρξη συνεδρίου      
 
   

 Γραμματεία  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην 
γραμματεία του Π.Τ. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς & Χαλκιδικής κάθε:   

Τρίτη   5-7μμ     &  Τετάρτη 10 - 12μ       τηλ. 2310870512 
http://www.physiothes.gr 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 
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ΔΙΕΘΝΕΣ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
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ΚΑΛΕΣΜΑ  

 
Στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε η φυσικοθεραπεία δέχεται 
επιθέσεις από παντού. Μας μειώνουν και μας εξαιρούν συνεχώς, 
μειώνουν τον αριθμό των συνεδριών, το κόστος θεραπείας, εξαιρούν 
ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες από την φυσικοθεραπεία, εξαιρούν 
τους φυσικοθεραπευτές από τα βαρέα και ανθυγιεινά, μας αφαιρούν 
επαγγελματικά δικαιώματα, επιτρέπουν στον οπουδήποτε να λειτουργεί 
εργ. Φυσικοθεραπείας χωρίς κανέναν έλεγχο για το ποιος παρέχει την 
θεραπεία.  
Σε αυτή τη συγκυρία είναι επιβεβλημένο να αφήσουμε την εσωστρέφεια 
που μας διακατέχει ως κλάδο και να στραφούμε προς τους φυσικούς μας 
συμμάχους  τους γιατρούς και τους ασθενείς. Ένας από τους στόχους του 
συνεδρίου είναι και η ανάδειξη του ρόλου της φυσικοθεραπείας  σε 
τομείς που έως σήμερα είναι λιγότερο δημοφιλείς καθώς και η 
ανταλλαγή απόψεων σε επίκαιρα ζητήματα. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή 
των ιατρικών επιστημονικών εταιριών, των υπολοίπων επαγγελματιών 
υγείας καθώς και συλλόγων των ασθενών θα δώσει μια νέα πνοή στο 
ρόλο της Φυσικοθεραπείας. 
Η συνεχής ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες και οι επικαιροποίηση 
των θεραπευτικών πρωτοκόλλων είναι επιβεβλημένη για όσους 
εμπλέκονται στην θεραπευτική διαδικασία. 
Στην κρίσιμη φάση που διέρχεται ο κλάδος έχουμε ανάγκη από νέα βέλη 
που θα γεμίσουν την επιστημονική φαρέτρα της φυσικοθεραπείας, 
στοχεύοντας σε ένα καλύτερο μέλλον. 

 
 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

  Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπή 

Δημήτριος Ν. Αυτοσμίδης 

  

 

 

Οργανωτική επιτροπή η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού 
Τμήματος  Θεσσαλονίκης, Κιλκίς & Χαλκιδικής του Π.Σ.Φ.  
Αυτοσμίδης Δημήτρης, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα,  
Τσουρλίνης Γρηγόρης, Τζιβλικάκης Βασίλης, Σταμούλης Δημήτρης, 
Καμπά- Κούτρα Βασιλική, Καλλίστρατος Ηλίας, Πασβάντης Δημήτρης, 
Φετλής Αντώνιος. 
 

Επιστημονικό πρόγραμμα 
Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα αποτελείται από               
4 θεματικά πεδία: 
Μυοσκελετικό, Νευρολογικό, Καρδιοαναπνευστικό και Ειδικών 
Πληθυσμών. 
Σε κάθε θεματικό πεδίο θα υπάρχουν 4 ενότητες: 
Κλινικές εφαρμογές, Έρευνα και εξελίξεις, Εκπαίδευση και 
Επαγγελματικά θέματα. 
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα πλαισιωθεί από 
Προφορικές και Αναρτημένες Ανακοινώσεις.   
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν  Εφαρμοσμένα 
Εργαστήρια και δορυφορικά συμπόσια ειδικού ενδιαφέροντος. 
Εισαγωγή σε νέες, καταξιωμένες και επιστημονικά αποδεδειγμένες 
μεθόδους, επίδειξη και εφαρμογή ειδικών τεχνικών θεραπείας και 
αποκατάστασης από εξειδικευμένους εκπαιδευτές, συζήτηση και 
επίλυση προβλημάτων με συγκεκριμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις. 
 

Δικαίωμα συμμετοχής 
 
                            έως  15/5/13    από 16/5/13 
Σύνεδροι ………………….40€……..……….60€ 
Φοιτητές …………………. 20€ ……………..25€ 
 


