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Οι φυσικοθεραπευτές του νοµού Λάρισας κοντά στους πληγέντες της
επαρχίας Φαρσάλων

Το ΔΣ του ΠΤ ΛΑΡΙΣΑΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών αποδέχθηκε οµόφωνα την πρόταση
του συναδέλφου από τα Φάρσαλα και ταµία του ΠΤ Καραδήµα Βασίλη, να προσφέρει υλική βοήθεια από
είδη πρώτης ανάγκης στον Δήµο Φαρσάλων για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πληµµυροπαθών της
περιοχής. Στην παράδοση που έγινε την Κυριακή 26/09/2020 στο Δηµαρχείο Φαρσάλων το ΔΣ εκπροσώπησε
ο πρόεδρος του ΠΤ Χασιώτης Βασίλης, ο ταµίας Καραδήµας Βασίλης και παραβρέθηκαν οι συνάδελφοι και
µέλη Μήτας Ευάγγελος, Μήτα Αλεξάνδρα και Κατσιαούνης Βασίλης. Τα υλικά παρέλαβε ο κ. Δαµιανός
Κωνσταντίνος πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου Φαρσάλων, ο οποίος και ευχαρίστησε τους
Φυσικοθεραπευτές.
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Οι φυσικοθεραπευτες του νοµού Λάρισας κοντά στους πληγέντες της
επαρχίας Φαρσάλων

Το ΔΣ του ΠΤ ΛΑΡΙΣΑΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών αποδέχθηκε οµόφωνα την πρόταση
του συναδέλφου από τα Φάρσαλα και ταµία του ΠΤ Καραδήµα Βασίλη, να προσφέρει υλική βοήθεια από
είδη πρώτης ανάγκης στον Δήµο Φαρσάλων για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πληµµυροπαθών της
περιοχής.
Στην παράδοση που έγινε την Κυριακή 26/09/2020 στο Δηµαρχείο Φαρσάλων το ΔΣ εκπροσώπησε ο
πρόεδρος του ΠΤ Χασιώτης Βασίλης, ο ταµίας Καραδήµας Βασίλης και παραβρέθηκαν οι συνάδελφοι και
µέλη Μήτας Ευάγγελος, Μήτα Αλεξάνδρα και Κατσιαούνης Βασίλης.
Τα υλικά παρέλαβε ο κ. Δαµιανός Κωνσταντίνος πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου Φαρσάλων, ο οποίος
και ευχαρίστησε τους Φυσικοθεραπευτές.
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ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Στην εποχή του COVID-19

Με αφορμή ιην Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων ο Πανελλήνΐ05 Σύνδεσμε
Φυσιοθεραπευτών επισημαίνει τη σημασία ins κινητικότητα και ins cpuoiKiis
ôpadinpiôTnias σία άιομα ins ipiins nriiKias Oncos επισημαίνεται είναι σημαντικό οι

ηλικιωμένοι να απευθύνονται σε εξειδικευμένοι σε αυτά τα θέματα επαγγέλματα
υγεία5 για va tous βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα παραπάνω
προβλήματα Η δομημένη και συστηματική άσκηση είναι évas αποτελεσματικέ
Tpônos για να σπάσει auras ο κύκλθ5 γιατί εκτό από την απελευθέρωση ενδορφινών
στον εγκέφαλο βοηθά στην χαλάρωση των μυών και στην ανακούφιση από την

σωματική ένταση Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν raus πιστοποιημένοι
φυσικοθεραπευτέΕ στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών https://www.psf.org.gr
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Απαραίτητος ο σχεδιασµός προσωποποιηµένων προγραµµάτων
φυσικοθεραπευτικής άσκησης για τους ηλικιωµένους στην εποχή του COVID-19

Η 1η Οκτωβρίου, καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε το 1990, ως Παγκόσµια Ηµέρα
Ηλικιωµένων. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να αποδώσει φόρο τιµής αλλά και να ευαισθητοποιήσει
την κοινωνία στις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Για τη χώρα µας δε η ηµέρα αυτή
έχει µια ξεχωριστή σηµασία, καθώς η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση στην Ε.Ε, στη γήρανση του πληθυσµού.
Καθώς το προσδόκιµο επιβίωσης αυξάνεται, η διατήρηση της ποιότητας ζωής θεωρείται αναγκαία. Οι
αναβαθµισµένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας, η ισότιµη πρόσβαση στις υγειονοµικές υπηρεσίες, η
διασφάλιση αξιοπρεπούς και επαρκούς εισοδήµατος, η ενθάρρυνση της εθελοντικής εργασίας και τα
προγράµµατα δια βίου µάθησης, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιοπρεπή διαβίωση των
ηλικιωµένων και πρέπει να αποτελούν επιδίωξη κάθε υγειούς και προοδευτικής κοινωνίας. Στις παρούσες
συνθήκες εξάπλωσης της λοίµωξης από τον COVID-19 και λόγω των περιοριστικών µέτρων...
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