
 
 

30ο Πανελλήνιο Επιστημονικό  Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με Διεθνή Συμμετοχή 

27-29 Μαΐου 2022 

Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» Θεσσαλονίκη 

 

 

Για πρώτη φορά διοργανώνεται στις  27, 28 & 29 Μαΐου 2022  στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

και στο μεγαλύτερο της  Συνεδριακό Κέντρο το «Ι. Βελλίδης» της ΔΕΘ HELEXPO 

το 30ο Πανελλήνιο Επιστημονικό  Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με Διεθνή Συμμετοχή υπό 

την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Τομέα Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου 

Εσωτερικών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Η επιλογή του θέματος του συνεδρίου  «Φυσικοθεραπεία και Διεπιστημονική Διαχείριση 

των Σύγχρονων Προκλήσεων»  αποσκοπεί στην επιβεβαίωση, για μια ακόμη φορά, της 

αναγκαιότητας της διεπιστημονικής συνεργασίας όλων των Επιστημόνων Υγείας για την 

πληρέστερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση όλων  των προβλημάτων 

που προκύπτουν καθημερινά. 

 Η Αξιολόγηση, Επιλογή και Εφαρμογή των καταλληλότερων  Φυσικοθεραπευτικών μέσων, 

Θεραπευτικών Ασκήσεων, Μεθόδων και Τεχνικών προϋποθέτει, όχι μόνο την ανανέωση και  

επικαιροποίηση της επιστημονικής γνώσης από την πλευρά του Φυσικοθεραπευτή, αλλά 

και τη γνώση της Παθογένεσης, της Θεραπείας  και της Πορείας της νόσου από τον 

θεράποντα Ιατρό καθώς και τη συνεργασία με  τους εμπλεκόμενους κάθε φορά 

Επιστήμονες Υγείας, Νοσηλευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Ψυχολόγους. 

Οι πλέον διακεκριμένοι Επιστήμονες Υγείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας  και με ομιλίες, διαλέξεις και ερευνητικές εργασίες 

συμμετέχουν στο μεγαλύτερο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας.  

Το 30ο συνέδριο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ανταποκρίνεται στο 

πνεύμα των καιρών, όπου η Φυσικοθεραπεία ήταν και παραμένει στην πρώτη γραμμή της 

αντιμετώπισης της Πανδημίας, μαζί με όλους τους Επιστήμονες Υγείας και συνεχίζει να 

αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της Covid-19 με στρόγγυλες τράπεζες όπως:  

 Ο  βαρέως πάσχων ασθενής της ΜΕΘ, μία πολυδιάστατη οντότητα 

 Διεπιστημονική προσέγγιση των Long Covid-19 ασθενών 

 Πολυνευροπάθεια Covid-19 και η  

 Η συνεισφορά της Εργασιακής Υγείας και Εργονομίας στην ελάττωση των 

εργασιακών κινδύνων κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 

Για τον σημαντικό ρόλο της Φυσικοθεραπείας στη  Διεπιστημονική Διαχείριση των 

Σύγχρονων Προκλήσεων οργανώθηκαν στρόγγυλες τράπεζες  

 και από  τις 3 Πανεπιστημιακές Ορθοπαιδικές Κλινικές της Θεσσαλονίκης,  

 το τμήμα Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας του ΠΣΦ και  

 άλλων έγκριτων Ορθοπαιδικών, Φυσικοθεραπευτών και λοιπών Επιστημόνων 

Υγείας.  



 
 
Φυσικά δεν λείπουν στρόγγυλες  τράπεζες 

 για την πρόληψη αθλητικών τραυματισμών,  

 την αποκατάσταση των Αθλητών αλλά και  

 για τον «Αθλητισμό και Αναπηρία» με συμμετοχή Ιατρών, Φυσικοθεραπευτών, 

Ψυχολόγων, Προπονητών και Παραολυμπιονίκη. 

Ιδιαίτερο διεπιστημονικό ενδιαφέρον και για τις νέες προοπτικές που διανοίγονται θα 

ενημερωθούν οι συμμετέχοντες από τις στρόγγυλες τράπεζες για : 

 τις Νευρολογικές Παθήσεις 

 την Νευροαναπτυξιακή προσέγγιση των Νεογνών στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 

 τους  Παιδιατρικούς ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση και όγκους εγκεφάλου 

 τους Καρδιολογικούς καιΠνευμονολογικούς  ασθενείς  

 την Οστεοπόρωση, τα Μεταβολικά νοσήματα και την Πρόληψη Πτώσεων των 

Ηλικιωμένων  

 την προσέγγιση σε Επώδυνα Σύνδρομα της Γυναίκας 

 το Λεμφικό Οίδημα 

 το Διαβητικό Πόδι 

 τις νέες Τεχνολογίες  και άλλα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος 

Στις 3 αίθουσες του Συνεδριακού Κέντρου «Ι. Βελλίδης»: Θεσσαλονίκη, Αλέξανδρος και 

Ολυμπιάς θα πραγματοποιηθούν  

 30 στρόγγγυλες τράπεζες και 2 Διαλέξεις 

 η Κεντρική Τράπεζα για τη Διεπιστημονική Διαχείριση των Σύγχρονων Προκλήσεων 

αμέσως μετά την Τελετή Έναρξης, την Παρασκευή 27-05-2022 και ώρα 19:00 και  

 η Κεντρική Τράπεζα της Παγκόσμιας Φυσικοθεραπείας (WP) με θέμα « Η 

Φυσικοθεραπεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σήμερα» με την συμμετοχή της 

προέδρου της ER-WP,  Ms Esther-Mary D’Arcy και άλλων στελεχών της WP το 

Σάββατο 28-05-2022 και ώρα 12:30.  

Θα πραγματοποιηθούν επίσης  

 12 τράπεζες με 58 Ελεύθερες Ανακοινώσεις από 250 Επιστήμονες-Ερευνητές 

 5 Δορυφορικές Διαλέξεις 

Στις αίθουσες Φίλιππος και Κάσσανδρος θα πραγματοποιηθούν   

 8 Κλινικά Εργαστήρια σε χρόνο διαφορετικό από αυτό των στρόγγυλων τραπεζών 

Επίσης στη αίθουσα Ελλοπία εκτός από την μεγάλη Εμπορική Έκθεση των χορηγών θα 

παρουσιαστούν και επεξηγηθούν οι 57 αναρτημένες ανακοινώσεις ( e-poster) από τους 224 

Επιστήμονες-Ερευνητές που εργάστηκαν για αυτές.  

Την επιτυχία του 30ου συνεδρίου του 30ου Πανελλήνιου Επιστημονικού  Συνέδριου 

Φυσικοθεραπείας εγγυώνται με τη συμμετοχή τους 

 7 Πανεπιστημιακές Κλινικές των Ιατρικών Σχολών 

 7 Επιστημονικά τμήματα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 



 
 

 20 Καθηγητές των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων 

 20 Καθηγητές των 5 Πανεπιστημιακών Τμημάτων Φυσικοθεραπείας  

 8 Έγκριτοι Διεθνείς Επιστήμονες από Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία 

 75 Φυσικοθεραπευτές 

 38 Ιατροί 

 7 Λογοθεραπευτές 

 5 Εργοθεραπευτές 

 4 Ψυχολόγοι 

 2 Διαιτολόγοι- Διατροφολόγοι,  

 3 Μηχανολόγοι Μηχανικοί, καθώς και 

 Προπονητής, Αθλητής και Εκπρόσωπος της Κοινότητας των ασθενών. 

Οι περισσότερο από 650 επιστήμονες που υπογράφουν τις επιστημονικές εργασίες και 

συμμετέχουν ενεργά στο 30ο Πανελλήνιο Επιστημονικό  Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με 

Διεθνή Συμμετοχή στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» της ΔΕΘ HELEXPO στην 

Θεσσαλονίκη θα προσελκύσουν το σύνολο των Φυσικοθεραπευτών και των Επιστημόνων 

Υγείας επιβεβαιώνοντας την πρωτεύουσα θέση της Φυσικοθεραπείας στη Διεπιστημονική 

Διαχείριση των Σύγχρονων Προκλήσεων στην Παγκόσμια Κοινότητα. 

Το πρόγραμμα του 30ου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας είναι αναρτημένο στο Σύνδεσμο: 
 
https://congress.psf.org.gr/pages.php?id=9 
 
 

https://congress.psf.org.gr/pages.php?id=9

