Acute Intervention in Sports for Physiotherapists
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - ΠΣΦ, σε συνεργασία με τον Αυστραλιανό
Σύλλογο Φυσικοθεραπείας (Australian Physiotherapy Association - APA) και υπό το
συντονισμό της Επιστημονικής Επιτροπής του προγράμματος πιστοποίησης «Αθλητικοί
Φυσικοθεραπευτές – Ειδικοί Άσκησης», διοργανώνουν το πιστοποιημένο πρόγραμμα
εκπαίδευσης «Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής – Ειδικός Άσκησης» το οποίο βασίζεται στις
δεξιότητες της IFSPT. Στα πλαίσια του προγράμματος και την πιστοποίηση επιπέδου 2 (Εθνική
Βασική Πιστοποίηση) θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με τίτλο Acute Intervention in Sports
for Physiotherapists.
Επιπλέον,
πληροφορίες σχετικά
με
το
πρόγραμμα πιστοποίησης
«Αθλητικοί
Φυσικοθεραπευτές – Ειδικοί Άσκησης» του ΠΣΦ μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο
https://psf.org.gr/psf-news-5986.htm

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
08:00

Υποδοχή και εγγραφές

08:30

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στον αθλητισμό και ειδικότερα στην
αντιμετώπιση και διαχείριση των τραυματισμών και επειγόντων
Διαχείριση κινδύνων - Αξιολόγηση κινδύνου για εξειδικευμένα αθλήματα.

09:00
09:15

Αξιολόγηση στον αγωνιστικό χώρο και λήψη απόφασης - ανάπτυξη μίας
συστηματικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση του τραυματισμένου αθλητή.

10:00

Διάλειμμα

10:15

Διαχείριση καρδιαγγειακών και αναπνευστικών δυσχερειών έκτακτης
ανάγκης στον αθλητισμό
Διαχείριση των ειδικών ιατρικών παθήσεων στους αθλητές (άσθμα,
διαβήτης, επιληψία κλπ.)

11:15

11:45

Πρόληψη και διαχείριση περιβαλλοντικών τραυματισμών

12:00

Μεσημβρινή Διακοπή

13:00

Αξιολόγηση και διαχείριση της διάσεισης

14:00

Διαχείριση πιθανού τραυματισμού στη σπονδυλική στήλη

15:15

Απογευματινό διάλειμμα

15:30

Διαχείριση μεγάλων τραυμάτων:
• Αιμορραγία και σοκ
• Τραυματισμός προσώπου και οδόντων
• Κατάγματα, εξαρθρήματα και σοβαρές μυοσκελετικές κακώσεις
Ολοκλήρωση σεμιναρίου

17:00

Εκπαιδευτές: Mark Brown, Dr Maria Constantinou (APA).
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: έως και 40 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει
της ημερομηνίας αίτησης
και εν συνεχεία κατάθεσης της προκαταβολής. Επιπλέον,
προτεραιότητα έχουν όσοι είναι πιστοποιημένοι Επιπέδου 1, όσοι έχουν συμμετέχει στον 1ο
κύκλο Επιπέδου 1 (2018) αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και επίσης όσοι
θα συμμετέχουν στον 2ο κύκλο του επιπέδου 1 (2019).
Κόστος συμμετοχής: 100€ ανά συμμετέχοντα.
Ημερομηνίες και ώρες μαθημάτων: 28 Ιουνίου, 08:00-17:00.
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική.
Υποβολή αιτήσεων: έως και την Κυριακή 02/06/2019.
Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ, μετά την είσοδο των μελών στο
μητρώο του Π.Σ.Φ (1.https://psf.org.gr/login.php → 2. στη δεξιά στήλη του menu επιλογών → 3.
«Σεμινάριο "Acute Intervention in Sports for Physiotherapists" -28/06/2019» → 4. Συμπληρώνετε και
υποβάλετε τη φόρμα της αίτησης ) . Η κάθε αίτηση θα παίρνει από το σύστημα μοναδικό κωδικό.

