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ΣΠΟΥΔΕΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1973

Τελείωσα το εξατάξιο γυμνάσιο Αρναίας, νομού Χαλκιδικής με βαθμό 17,5

1978

Τελείωσα με επιτυχία τις σπουδές μου στα ΚΑΤΕ, στο τμήμα φυσικοθεραπείας,
με βαθμό 7,4

1990

Πιστοποιητικό ισοτιμίας με το ΤΕΙ

2001

Πτυχίο Lower στα Αγγλικά

2006

Διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Νational Sport Academy

<< Vasil Levsky>> της Σόφιας, τμήματος φυσικοθεραπείας, αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ, με θέμα <<Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας τριών
φυσικοθεραπευτικών μεθόδων στη θεραπεία της κυστικής ίνωσης >>,
<<Comparative study of the efficiency of three physiotherapy methods in the
treatment of Cystic Fibrosis>>.
Διδακτορική διατριβή στα στα αγγλικά και στα ελληνικά

2006

Πιστοποιτικό διαδικασίας διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Νational
Sport Academy>> Sofia 2004

2008

Αναγνώριση διδακτορικού από ΔΟΑΤΑΠ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

1977 -79

ΕΛΕΠΑΠ: Παρακολούθησα και εφάρμοσα φυσιοθεραπεία σε παιδιά με
εγκεφαλική παράλυση (μέθοδος ΒΟΒΑΤΗ).

1983

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νοσοκομείο Βηθλεέμ του πανεπιστημίου Άαχεν. Εργάστηκα
αμισθί ένα μήνα από τις 8 έως τις 5 η ώρα σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου.
Ελάμβανα καθημερινώς μέρος στις θεραπείες παροχέτευσης λεμφικών οιδημάτων.

1987

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εργάστηκα στη μονάδα εντατικής
παρακολούθησης αναπνευστικής ανεπάρκειας επί ένα εξάμηνο. Επίσης
παρακολούθησα τα μαθήματα που γίνονταν εκείνο το διάστημα στους
ειδικευόμενους και φοιτητές.

1988 -1991 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ: Εργάστηκα στη μονάδα εντατικής
παρακολούθησης νεογνών υψηλού κινδύνου, με διευθυντή τον κ. Ανδρέου και
εξειδικεύτηκα στην αναπνευστική φυσιοθεραπεία. Συμμετείχα, επίσης, σε
επιμορφωτικά προγράμματα που έγιναν στο τμήμα το διάστημα αυτό.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
1989 McKENZIE: Μηχανική διάγνωση και θεραπεία της Αυχενικής Μοίρας της
Σπονδυλικής Μέρος Α.
1990 McKENZIE: Μηχανική διάγνωση και θεραπεία της Αυχενικής και θωρακικής Μοίρας
της Σπονδυλικής Στήλης Μέρος Β.
1991 McKENZIE : Μηχανική διάγνωση και θεραπεία της Αυχενικής και θωρακικής Μοίρας
της Σπονδυλικής Στήλης, Επίλυση προβλημάτων, Πρακτική άσκηση, Μέρος C.
1993 McKENZIE : Μηχανική διάγνωση και θεραπεία της Αυχενικής και θωρακικής Μοίρας
της Σπονδυλικής Στήλης, Επίλυση προχωρένων προβλημάτων, Πρακτική άσκηση,
Μέρος D.
1997 TRIGGER POINT: Μυοπεριτοναϊκός Πόνος και η Θεραπεία των Επώδυνων Σημείων
(Myofascial Pain and the Treatment of Trigger Points), Θεσ/νίκη, 19/4/97 -20/4/97.
1997 PROPIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FASILITATION (PNF)): Τεχνική που δίνει
στο θεραπευτή τρόπους, ώστε να βοηθήσει τον ασθενή να αναπτύξει ικανοποιητική
κινητική λειτουργία. Παρακολούθησα το Α, Β μέρος.
1998 PROPIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FASILITATION (PNF): Τεχνική που δίνει
στο θεραπευτή τρόπους ώστε να βοηθήσει τον ασθενή να αναπτύξει ικανοποιητική
κινητική λειτουργία. Παρακολούθησα το Γ μέρος.
2001 ACTIVE CYCLE OF BREATHING TECHNIQUE (A.C.B.T): Τεχνική του ενεργού
κύκλου τεχνιτών αναπνοής : Σύγχρονη Τεχνική Αναπνευστικής Φυσιοθεραπείας από
την

Αγγλίδα φυσιοθεραπεύτρια Emma Manning για 20 ώρες, στο Ιπποκράτειο

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
2003 DRENAGGIO LINFATICO, μέθοδος Vodder: Τεχνική μάλαξης του λεμφικού
συστήματος 60 ωρών.
2008 AUTOGENIC DRAINAGE: Σύγχρονη Τεχνική Αναπνευστικής Φυσιοθεραπείας από
τον Ολλανδό Φυσικοθεραπευτή και εμπνευστή της μεθόδου κ. Chevaillier.
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2009 AUTOGENIC DRAINAGE: Σύγχρονη Τεχνική Αναπνευστικής Φυσιοθεραπείας από
τον Ολλανδό Φυσικοθεραπευτή και εμπνευστή της μεθόδου κ. Chevaillier Β Μέρος
Θεσσαλονίκη .
2012 ΤΕΧΝΙΚΗ MEZIERES - ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΜΥΪΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ:
Σύγχρονη Τεχνική Αναπνευστικής Φυσιοθεραπείας, διάρκεια σεμιναρίου 60 ώρες.

2012

ΣΗΜΕΙΑΚΗ

ΜΑΛΑΞΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ

ΜΕ

ΤΩΝ

ΔΑΚΤΥΛΟΠΙΕΣΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΣΙΑΤΣΟΥ

ΓΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΝ
ΤΟΥ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το 2012 και
είχε διάρκεια 30 ώρες.

2013

ΠΕΡΙΔΕΣΗ

ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ

ΧΡΗΣΗ

ΤΟΥ

MOBIDERM

που

πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αχέπα.

2014 BLS/AED PROVIDER COURSE BY THE EUREIAN RESUSTICATION COUNCIL,
Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου, 2014.
.2015 ΤΕΧΝΙΚΗ HALLIWICK Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το 2014 στην Κατερίνη
από τον Κωσταντίνο Χανδόλια.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
2006-07 Δίπλωμα επιμόρφωσης σε αθλητιατρικά θέματα με τηλεκπαίδευση Θεσσαλονίκη
2006-07.
2006-07 Δίπλωμα επιμόρφωσης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην
Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – ΗΡΩΝ, διάρκεια 50
ώρες, από 05/07/2006 έως 05/07/2006 Θεσ/νίκη,2006 (Microsoft word, Power
Point).
2006-07 Δίπλωμα επιμόρφωσης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην
Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – ΗΡΩΝ, διάρκεια 50
ώρες, Θεσ/νίκη, από 07/11/2006 έως 16/01/2007 ( Power Point, Excel, Axcees).
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2006-07 Δίπλωμα επιμόρφωσης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην
Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – ΗΡΩΝ, διάρκεια 50
ώρες, Θεσ/νίκη,06/02/2007 έως 17/04/2007 από 2006 ( Excel, Axcees, Internet).
2009 Bεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου Ενημέρωση Κριτών Του Περιοδικού
Ηippokratia <<Συγγραφή επιστημονικής εργασίας, Αξιολόγιση επιστημονικής
εργασίας και Στατιστική ανάλυση επιστημονικών δεδομένων>> (18-19
Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη 2009).
2012 Bεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου, 12 ωρών με τίτλο «Ευαισθητοποίηση
στην ασφάλεια των ασθενών και στη διαρκεί βελτίωση της ποιότητας στις
Υπηρεσίες Υγείας» που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον παγκόσμιο
οργανισμό υγείας ( Π.Ο.Υ.) στις 9 και 10 -11-2012, στη Θεσσαλονίκη.
2011 Δίπλωμα στην πρακτική άσκηση φοιτητών Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης.
2013 Δίπλωμα στην αποκατάσταση των καρκινοπαθών, Συλλογο Καρκινοπαθών
Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλονίκη.
2015 Βεβαίωση παρακολούθησης, ανάλυση της βάδισης στην ημερίδα που διοργανώθηκε
στο ΑΤΕΙ από το τμήμα φυσικοθεραπείας, Θεσσαλονίκη.
2016 Βεβαίωση παρακολούθησης, 2o Κλινικό Σεμινάριο Μαστολογίας που διοργανώθηκε
στο κέντρο διάδωσης ερευνητικών αποτελεσμάτων από τη Μαιευτική
Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου, Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 2 Μαρτίου 2016.
2016 Βεβαίωση παρακολούθησης, ετήσιο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο <<ΕΠΕΊΓΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΊΑ>> που διοργανώθηκε στο Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 28 Μαίου 2016.
2016 Βεβαίωση παρακολούθησης, στο σεμινάριο <<Φυσικοθεραπεία και άσκηση στην
Κυστική Ίωση >> που διοργανώθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 21 Μαίου 2016.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Φυσιοθεραπεύτρια ως Ελεύθερος επαγγελματίας
28-7-83 έως 28-12-85 (2 χρόνια και 5 μήνες).
13-2-98 έως 30-4-2000 (2 χρόνια και 3 μήνες).
Φυσιοθεραπεύτρια σε νοσοκομεία
1999-2013

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ:

Εργάζομαι

εθελοντικά

στα

εξωτερικά

ιατρεία

παρακολούθησης των παιδιών με κυστική ίνωση που γίνονται κάθε Τρίτη στη παιδιατρική κλινική
του νοσοκομείου, εκπαιδεύοντας τους γονείς και τα παιδιά στις φυσικοθεραπευτικές τεχνικές από τις
9 έως στις 2.
Φυσιοθεραπεύτρια σε σύλλογο
2003-2013 ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ: Εργάζομαι εθελοντικά από το 2001 έως σήμερα, μία φορά
την εβδομάδα στο σύλλογο των καρκινοπαθών Βορείου

Ελλάδος, στη φυσικοθεραπευτική

αντιμετώπιση του καρκίνου μετά από μαστεκτομή καθώς και στην πρόληψη των επιπλοκών
(μυοσκελετικό πόνο, κακή στάση, λεμφοίδημα).
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
1978-1984 Εφαρμογή του εργαστηριακού μέρος του μαθήματος της κλινικής άσκησης, ως έκτακτος
εκπαιδευτικός στα Νοσοκομεία Αχέπα , Κιλκίς, Ιπποκράτειο, 12 ώρες την εβδομάδα.
Από το 1984 έως σήμερα Εφαρμογή του εργαστηριακού μέρος του μαθήματος της κλινικής άσκησης, ως
μόνιμη εκπαιδευτικός στα Νοσοκομείο Ιπποκράτειο 4 ώρες την εβδομάδα,όπως φαίνεται στα
πρακτικά.
1-4-2013 έως 24-4-13 συμμετείχα ως εκπαιδεύτρια των φυσικοθεραπευτών και νοσηλευτών που θα
προσλαμβανόταν στο πρόγραμμα HOME CARE, της Γ Παιδιατρικής κλινικής, με επιστημονικό
υπεύθυνο τον κ. Τσανάκα, διάρκειας 20 ημερών, 6Χ20=120 ωρών.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
1999: Συμμετοχή ως ερευνητής- καταγραφή δεδομένων στο ερευνητικό πρόγραμμα του γραφείου
διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με τίτλο «Το προφίλ και οι προσδοκίες των φοιτητών του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, διάρκειας 2 ετών» με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Τηλιακό. (διάρκεια 2 έτη)
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2002-2003:Συμμετοχή

στο

ερευνητικό

«ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ».

πρόγραμμα

«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ως

υπεύθυνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

του

1ου

κύκλου

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ» στο πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων 2.2.2.α «Αναμόρφωση Προπτυχιακών
Σπουδών» & 2.6.1.ζ «Διεύρυνση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης
(Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, εξειδίκευση)» με το Υποέργο ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.Θ. το οποίο
χρησιμοποιείται από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.II, με επιστημονικό υπεύθυνο την κ. Πορφυριάδου Ανθή.
(διάρκεια 2 έτη)
2008-2009: Επιστημονική υπεύθυνη στο ερευνητικό πρόγραμμα «Πρόληψη των παραμορφώσεων της
σπονδυλικής στήλης και η επίδρασή τους στην αναπνευστική λειτουργία» το οποίο εγκρίθηκε και
χρηματοδοτήθηκε από την επιτροπή ερευνών. (διάρκεια 2 έτη)
2009-2010: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα

του ΑΤΕΙΘ

με τίτλο «Τραυματισμοί και

προσαρμοστικές αντιδράσεις βελτιώσεις του ανοσοποιητικού συστήματος και του συστήματος
ελέγχου φλεγμονής – πόνου σε έφηβους αθλητές αγωνιστικής κολύμβησης». (διάρκεια 2 έτη)
2010-12: Συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης, ως επόπτης, του τμήματος φυσικοθερταπείας ,
από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.II, με επιστημονικό υπεύθυνο την κ. Πορφυριάδου Ανθή. Το πρόγραμμα
συνεχίζεται έως και σήμερα.
2011-12 : Επιστημονική υπεύθυνη στο πρόγραμμα ενίσχυσης έρευνας του ΑΤΕΙΘ, με τίτλο «Αξιολόγηση
αναπνευστικής λειτουργίας και των μυοσκελετικών προβλημάτων του διοικητικού προσωπικού του
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης». (διάρκεια 2 έτη)
2014-2015:Επιστημονική υπεύθυνη στο επιστημονικό πρόγραμμα του ΙΔΒΕ « Εξειδίκευση στην
Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»(διάρκεια 10 μηνών, 228 ωρών)
2015-2016:Επιστημονική υπεύθυνη στο επιστημονικό πρόγραμμα του ΙΔΒΕ « Εξειδίκευση στην
Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»(διάρκεια 10 μηνών, 228 ωρών)
1986: Έρευνα στη μονάδα οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου του
Νοσοκομείου Παπανικολάου με θέμα Εκτίμηση των αποτελεσμάτων της Αναπνευστικής
φυσιοθεραπείας σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια (διάρκεια 6 μήνες)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
1978 έως 1984: Εργάστηκα στα ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ ως έκτακτη εκπαιδευτικός, στη διδασκαλία τ
του

εργαστηριακού

μέρος

των

μαθημάτων,

Μέθοδοι

αποκατάστασης,

Πρακτική

Φυσικοθεραπεία, Θεραπευτική Μέθοδοι και της Κλινικής Άσκησης, στα νοσοκομεία Αχέπα,
Κιλκίς, Ιπποκράτειο. (διάρκεια 6 έτη)
ΩΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
1984 έως 1987: Διορίστηκα ως μόνιμη εκπαιδευτικός, στη προσωρινή βαθμίδα επιμελητών
στα ΚΑΤΕΕ στο τμήμα Φυσιοθεραπείας με ανάθεση στα μαθήματα Αναπνευστικής
Φυσιοθεραπείας (φυσικοθεραπεία ΙΙΓ) και Αποκατάστασης Νευρολογικών Παθήσεων
03-09-1987 έως 2002: Εντάχτηκα στη βαθμίδα του καθηγητή Εφαρμογών ύστερα από
μετεκπαίδευση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη μονάδα αναπνευστικής
λειτουργίας.
2002 έως 2008: Προσωποπαγή θέση στη βαθμίδα του καθηγητή Εφαρμογών.
25-8-2009 έως 2014: Επίκουρη καθηγήτρια.
17-3-2014 έως σήμερα:Αναπληρώτρια καθηγήτρια

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗ
Από το 1978 έως το 1984, έκανα κλινική άσκηση στο νοσοκομείο Κιλκίς, Άγιο
Παντελεήμονα, Αχέπα, Γηροκομείο Χαρείσιο.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΜΟΝΙΜΗ
Από το 1984, ως μόνιμη εκπαιδευτικός, έως σήμερα έκανα το εργαστήριο της κλινικής
άσκησης στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στο Κεντρικό και έχω διδάξει
αυτοδύναμα συνοπτικά τα κάτωθι μαθήματα:


Τεχνικές θεραπευτικής μάλαξης



Αναπνευστική Φυσιοθεραπεία



Κλινική Άσκηση II



Φυσιοθεραπεία στην Μαιευτική και Γυναικολογία, Ουρολογία, Χειρουργική



Φυσιοθεραπεία IIΓ



Mάλαξη I



Τεχνικές νευρομυικής επανεκπαίδευσης
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Α. Ν. Π I



Φυσιοθεραπεία στην Παιδιατρική



Φυσιοθεραπεία στη Δεοντολογία



Ειδική Φυσική Αγωγή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 1993 ΕΩΣ 2016.
ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ 93-94
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΙ Γ

Θ+Ε

10 ΩΡΕΣ

Ε

6 ΩΡΕΣ

Ε

6 ΩΡΕΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2 ΩΡΕΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3 ΩΡΕΣ

ΑΠΟΚ. ΝΕΥΡ. ΠΑΘΗΣ. Ι
ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ :

Ι

27 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΤΗΣ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ‘’ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ
Ι ΕΡΓ’’ ΚΑΙ ‘’ΑΠΟΚ. ΝΕΥΡ. ΠΑΘ. Ι ΕΡΓ.’’ 7 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 94-95
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΙ Γ

Θ+Ε

6 ΩΡΕΣ

ΜΑΛΑΞΗ

Ι

Θ+Ε

5 ΩΡΕΣ

Ε

6 ΩΡΕΣ

Ε

6 ΩΡΕΣ

ΑΠΟΚ. ΝΕΥΡ. ΠΑΘΗΣ. Ι
ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

Ι

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ :

3 ΩΡΕΣ

26 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΤΗΣ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ‘’ΑΠΟΚ. ΝΕΥΡ. ΠΑΘ. Ι
ΕΡΓ.’’ 6 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ 94-95
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΙ Γ

Θ+Ε

10 ΩΡΕΣ

ΜΑΛΑΞΗ

Ι

Θ+Ε

5 ΩΡΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

ΙΙ

Ε Β’ ΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΑ 6 ΩΡΕΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ :

4 ΩΡΕΣ

25 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΤΗΣ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ‘‘ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ
Γ ’’ 5 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 95-96
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΙ Γ

Θ+Ε

10 ΩΡΕΣ

ΜΑΛΑΞΗ

Ι

Θ+Ε

5 ΩΡΕΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2 ΩΡΕΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ :

20 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 96-97
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΙ Γ

Θ+Ε

10 ΩΡΕΣ

ΜΑΛΑΞΗ

Ι

Θ+Ε

5 ΩΡΕΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2 ΩΡΕΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ :

20 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 96-97
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΙ Γ

Θ+Ε

10 ΩΡΕΣ

ΜΑΛΑΞΗ

Ι

Θ+Ε

5 ΩΡΕΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2 ΩΡΕΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ :

20 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 97-98
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΙ Γ

Θ+Ε

6 ΩΡΕΣ

ΜΑΛΑΞΗ

Ι

Θ+Ε

5 ΩΡΕΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2 ΩΡΕΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4 ΩΡΕΣ

ΑΠΟΚ. ΝΕΥΡ. ΠΑΘΗΣ. Ι

3ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ :

Ε

20 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 98-99
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΙ Γ

Θ+Ε

6 ΩΡΕΣ

ΜΑΛΑΞΗ

Ι

Θ+Ε

5 ΩΡΕΣ

Ε

6 ΩΡΕΣ

A.Ν.Π

Ι

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ :

2 ΩΡΕΣ (Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ)

19 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
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ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 1998-1999
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΙ Γ

Θ+Ε

6 ΩΡΕΣ

ΜΑΛΑΞΗ

Ι

Θ+Ε

5 ΩΡΕΣ

Ε

6 ΩΡΕΣ

Ι

A.Ν.Π

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ :

2 ΩΡΕΣ (Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ)

19 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 1999-2000
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΙ Γ

Θ+Ε

6 ΩΡΕΣ

ΜΑΛΑΞΗ

Ι

Θ+Ε

5 ΩΡΕΣ

Ε

5 ΩΡΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

ΙΙ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ :

4 ΩΡΕΣ

20 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 1999-2000
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΙ Γ

Θ+Ε

6 ΩΡΕΣ

ΜΑΛΑΞΗ

Ι

Θ+Ε

5 ΩΡΕΣ

Ε

5 ΩΡΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

ΙΙ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ :

4 ΩΡΕΣ

20 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2000-2001
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΙ Γ

ΜΑΛΑΞΗ

Ι

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

Θ

2 ΩΡΕΣ

Θ+Ε

5 ΩΡΕΣ

ΙΙ

Ε

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ :

11 ΩΡΕΣ
2 ΩΡΕΣ

20 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2000-2001
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΙ Γ

Θ

6 ΩΡΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

ΙΙ

Ε

12 ΩΡΕΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ :

3 ΩΡΕΣ

21 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2001-2002
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

2Θ+2ΕΡΓ+2 Α.Π.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΆΣΚΗΣΗΣ

2Θ+2ΕΡΓ+2 Α.Π.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

4 ΕΡΓ

ΙΙ
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ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤ. & ΓΥΝΑΙΚ.
ΣΥΝΟΛΟ :

1Θ

17 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2002-2003
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

Θ+Ε+Α.Π

6ΩΡ/ΕΒΔ.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θ+Ε+Α.Π.

6ΩΡ/ΕΒΔ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

ΕΡΓ

3ΩΡ/ΕΒΔ.

ΙΙ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ :

2ΩΡ/ΕΒΔ.

17 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

Θ+Ε+Α.Π

6ΩΡ/ΕΒΔ.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θ+Ε+Α.Π.

6ΩΡ/ΕΒΔ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

ΕΡΓ

3ΩΡ/ΕΒΔ.

ΙΙ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ :

2ΩΡ/ΕΒΔ.

17 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

Θ+Ε

4ΩΡ/ΕΒΔ.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θ+Ε

4ΩΡ/ΕΒΔ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

ΕΡΓ

3ΩΡ/ΕΒΔ.

ΙΙ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2ΩΡ/ΕΒΔ.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

2ΩΡ/ΕΒΔ.

ΣΥΝΟΛΟ :

15 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2004-2005
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

Θ+Ε

4ΩΡ/ΕΒΔ.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θ+Ε

4ΩΡ/ΕΒΔ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

ΕΡΓ

3ΩΡ/ΕΒΔ.

ΙΙ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2ΩΡ/ΕΒΔ.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

2ΩΡ/ΕΒΔ.

ΣΥΝΟΛΟ :

15 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2004-2005
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

Θ+Ε

4ΩΡ/ΕΒΔ.
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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θ+Ε

4ΩΡ/ΕΒΔ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

ΕΡΓ

3ΩΡ/ΕΒΔ.

ΙΙ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2ΩΡ/ΕΒΔ.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

2ΩΡ/ΕΒΔ.

ΣΥΝΟΛΟ :

15 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

2 ΩΡ/ΕΒΔ. Θ+2ΕΡΓ+2 Α.Π.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

2 ΩΡ/ΕΒΔ. Θ+2ΕΡΓ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

3ΩΡ/ΕΒΔ. ΕΡΓ

ΙΙ

Φ.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ :

2 ΩΡ/ΕΒΔ. Θ+2ΕΡΓ

17 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

2 ΩΡ/ΕΒΔ. Θ+2ΕΡΓ+2 Α.Π.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

2 ΩΡ/ΕΒΔ. Θ+2ΕΡΓ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

3ΩΡ/ΕΒΔ. ΕΡΓ

ΙΙ

Φ.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ :

2 ΩΡ/ΕΒΔ. Θ+2ΕΡΓ

17 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2006-2007
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

6 ΩΡ/ΕΒΔ.

2Θ+2ΕΡΓ+2 Α.Π.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

6 ΩΡ/ΕΒΔ.

2Θ+2ΕΡΓ+2 Α.Π.

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤ. & ΓΥΝΑΙΚ.

4 ΩΡ/ΕΒΔ.

2Θ+2ΕΡΓ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

6 ΩΡ/ΕΒΔ.

2Θ+2ΕΡΓ+2 Α.Π.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

6 ΩΡ/ΕΒΔ.

2Θ+2ΕΡΓ+2 Α.Π.

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤ. & ΓΥΝΑΙΚ.

4 ΩΡ/ΕΒΔ.

2Θ+2ΕΡΓ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

3ΩΡ/ΕΒΔ. ΕΡΓ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ)

ΣΥΝΟΛΟ :

16 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2006-2007

ΣΥΝΟΛΟ :

ΙΙ

19 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007-2008
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

5 ΩΡ/ΕΒΔ.

3Θ+2ΕΡΓ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

4 ΩΡ/ΕΒΔ.

2Θ+2ΕΡΓ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤ. & ΓΥΝΑΙΚ.

4 ΩΡ/ΕΒΔ.

2Θ+2ΕΡΓ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

3ΩΡ/ΕΒΔ. ΕΡΓ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ)

ΣΥΝΟΛΟ :

ΙΙ

16 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
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ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007-2008
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

5 ΩΡ/ΕΒΔ.

3Θ+2ΕΡΓ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

5 ΩΡ/ΕΒΔ.

3Θ+2ΕΡΓ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤ. & ΓΥΝΑΙΚ.

4 ΩΡ/ΕΒΔ.

2Θ+2ΕΡΓ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

3ΩΡ/ΕΒΔ. ΕΡΓ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ)

ΣΥΝΟΛΟ :

ΙΙ

17 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008-2009
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

5 ΩΡ/ΕΒΔ.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

5 ΩΡ/ΕΒΔ.

3Θ+2ΕΡΓ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤ. & ΓΥΝΑΙΚ.

4 ΩΡ/ΕΒΔ.

2Θ+2ΕΡΓ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

3ΩΡ/ΕΒΔ. ΕΡΓ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ)

ΣΥΝΟΛΟ :

ΙΙ

3Θ+2ΕΡΓ

17 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008-2009
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

5 ΩΡ/ΕΒΔ.

3Θ+2ΕΡΓ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

5 ΩΡ/ΕΒΔ.

3Θ+2ΕΡΓ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤ. & ΓΥΝΑΙΚ.

2 ΩΡ/ΕΒΔ.

1Θ+1ΕΡΓ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

3ΩΡ/ΕΒΔ. ΕΡΓ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ)

ΣΥΝΟΛΟ :

ΙΙ

15 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑ 2 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

5 ΩΡ/ΕΒΔ.

3Θ+2ΕΡΓ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

5 ΩΡ/ΕΒΔ.

3Θ+2ΕΡΓ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤ. & ΓΥΝΑΙΚ.

2 ΩΡ/ΕΒΔ.

1Θ+1ΕΡΓ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ :

ΙΙ

3ΩΡ/ΕΒΔ. ΕΡΓ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ)

14 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 200-2009
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

5 ΩΡ/ΕΒΔ.

3Θ+2ΕΡΓ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

5 ΩΡ/ΕΒΔ.

3Θ+2ΕΡΓ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤ. & ΓΥΝΑΙΚ.

2 ΩΡ/ΕΒΔ.

1Θ+1ΕΡΓ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

3ΩΡ/ΕΒΔ. ΕΡΓ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ)

ΣΥΝΟΛΟ :

ΙΙ

15 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 20013-20114

15

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

11 ΩΡ/ΕΒΔ.

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤ. & ΓΥΝΑΙΚ.

2 ΩΡ/ΕΒΔ.

1Θ+1ΕΡΓ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

4ΩΡ/ΕΒΔ

2Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ :

3Θ+8ΕΡΓ

17 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

7 ΩΡ/ΕΒΔ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

4ΩΡ/ΕΒΔ. ΕΡΓ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ)

ΙΙ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

2Θ

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2Ε

ΣΥΝΟΛΟ :

3Θ+4ΕΡΓ

15 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 20014-20115
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

11 ΩΡ/ΕΒΔ.

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤ. & ΓΥΝΑΙΚ.

2 ΩΡ/ΕΒΔ.

1Θ+1ΕΡΓ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

4ΩΡ/ΕΒΔ

2Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ :

3Θ+8ΕΡΓ

17 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΜΑΛΑΞΗΣ

7 ΩΡ/ΕΒΔ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

4ΩΡ/ΕΒΔ. ΕΡΓ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ)

Ι

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

2Θ

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2Ε

ΣΥΝΟΛΟ :

3Θ+4ΕΡΓ

15 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΕ VIDEO ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (moodle teithe.gr/)
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1984 ως 1913 Επόπτης σε 300 πτυχιακές εργασίες. Την τελευταία δεκαετία οι εργασίες που
επόπτευσα ήταν βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και ερευνητικές μελέτες και πολλές από αυτές
έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια. Επίσης πολλές εργασίες έχουν βραβευτεί και παρουσιαστεί
στις ημερίδες που κάνει κάθε εξάμηνο το τμήμα φυσικοθεραπείας.
ΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ(moodle teithe.gr/)
1) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 2-4 ΧΡΟΝΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
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ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΑΡΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
3) Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ
ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΞΗ “SIATSU”
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:ΧΡΙΣΤΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ
4) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΑΡΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΣΙΣΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
5) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:ΧΡΙΣΤΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΑΡΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7) ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΑΡΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΟΥΚΕΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
8) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΑΡΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
9) ΧΡΟΝΙΟΣ ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΑΡΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
10) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙς ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΟ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΑΡΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
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ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΣΤΕΛΙΝΚΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΑ

Δ6β. ΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΗΜΟΥΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ (http://pileas.teithe.gr/) :
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΓΙΟΤΑΦΥΤΑΚΗ ΞΑΝΘΗ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Η ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΝΟΕΙΔΗ ΘΩΡΑΚΑ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΣΙΣΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΜΥΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΣ ΠΟΝΟΣ-ΜΑΛΑΞΗ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΛΥΔΙΑ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΡΟΔΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΛΑΞΗ ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΑΥΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ ΝΤΑΟΥΤΗΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΣΕ ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΝΕΟ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ
ΤΟΚΕΤΟ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
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Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΦΩΣΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ

ΧΡΟΝΙΕΣ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ (ΧΑΠ) ΗΛΙΚΙΑΣ 1-14 ΕΤΩΝ»
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ. ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΣΟΥΤΣΟΥΚΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΜΑΛΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΣΤΑΜΑΤΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΛΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΗ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΕΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΓΑΡΙΒΑΛΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΣΕ ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΝΕΟ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΝΩΤΙΑΙΟ
ΜΥΕΛΟ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΥΡΜΠΑΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ-ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΛΑΞΗ ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ-ΝΕΡΟ- ΠΑΓΟ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΑΛΒΗ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΛΟΥΒΡΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑ;ΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Σ.Σ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΧΑΣΑΠΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΣΙΣΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΛΑΞΗ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΝΩΝΤΑΣ ΑΔΑΜΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ
ΤΟΚΕΤΟ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ
ΜΟΙΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΞΗ SHIATSU (ΤΕΧΝΙΚΗ NAMIKOSHI).
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΗ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΑΤΖΙΚΟΥ
ΥΔΡΟΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΟΛΛΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑ C ≤ 20Ο
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΜΑΡΙΑ 2010
ΧΡΟΝΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΗ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ:SHIATSU
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΖΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ- DUCHENNE
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΕΛΗΓΙΑNΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΤΣΕΒΡΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΣ, ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΕΤΑΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ Η
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΜΠΡΟΤΖΕΛΗ ΤΑΜΑΡΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΥΖΑΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΝΔΕΡΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
1.Hristara - Papadopoulou A1, Tsanakas J2. Results of active cycle of breathing technique and
convencional physiotherapy on mucocilliary clearance, Hippokratia Medical Journal, Thessaloniki
2007, 11, 4:202-204.

ABSTRACT
Aim: The aim of the present study is the comparison of the results of the appliance of two methods of
respiratory physiotherapy; the active cycle of breathing techniques in drainage positions and the
conventional physiotherapy, regarding their effects on mucociliary clearance in patients with cystic
fibrosis.
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Material - methods: Thirty-five children teenagers and adults with cystic fibrosis, 8-20 years of age,
with mean Schwachman score 78,49 took part in the research. All patients had regular
physiotherapeutic control and applied systematically physiotherapy. The same children received
two methods of respiratory physiotherapy in a 3-month random order, when they came at the
outpatients’ department of the hospital for their regular check-up.
Results: The comparison of the results of the two methods did not show statistical significant
difference in sputum quantity, whereas statistical significant difference was noticed in sputum
quality after the application of active cycle of breathing techniques.
Conclusions: The application of the active cycle of breathing techniques contributes effectively in the
sputum expectoration from the peripheral bronchopulmonary segments and enhances the
mucociliary clearance in children with cystic fibrosis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής δυο
μεθόδων αναπνευστικής φυσικοθεραπείας του ενεργού κύκλου τεχνικών αναπνοής σε θέσεις
παροχέτευσης και της κλασικής φυσικοθεραπείας, όσον αφορά την επίδραση τους στη
βλεννοκροσσωτή κάθαρση παιδιών με κυστική ίνωση.
Υλικό - Μέθοδοι: Στη έρευνα πήραν μέρος τριάντα πέντε παιδιά και έφηβοι με κυστική ίνωση,
ηλικίας 8 έως 20 χρόνων, με Schwachman score κατά μέσο όρο 78,49, τα οποία είχαν τακτικό
φυσικοθεραπευτικό έλεγχο και εφάρμοζαν συστηματικά φυσικοθεραπεία. Στα ίδια παιδιά
εφαρμόστηκαν οι δυο μέθοδοι αναπνευστικής φυσικοθεραπείας με τυχαία σειρά περίπου ανά
τρίμηνο, κατά την προσέλευση τους στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου για τον τακτικό τους
έλεγχο.
Αποτελέσματα : Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δυο μεθόδων δεν έδειξε στατιστικά σημαντική
διαφορά στην ποσότητα των πτυέλων, ενώ όσον αφορά την ποιότητα των πτυέλων στατιστικά
σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε μετά την εφαρμογή του ενεργού κύκλου τεχνικών αναπνοής.
Συμπέρασμα : Η εφαρμογή του ενεργού κύκλου τεχνικών αναπνοής συμβάλει αποτελεσματικότερα
στην αποβολή των πτυέλων από τα περιφερικότερα πνευμονικά τμήματα και προάγει την
βλεννοκροσσωτή κάθαρση στα παιδιά με κυστική ίνωση.
2.Hristara - Papadopoulou A1, Tsanakas J2 , Diomou G3 ,Papadopoulou O4

.

Currend devices of

respiratory physiotherapy, Hippokratia Medical Journal, Thessaloniki 2008, 12, 4 :211-220.

ABSTRACT
In recent years patients with respiratory diseases use various devices, which help the removal of
mucus from the airways and the improvement of pulmonary function. The aim of the present study
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is to determine the effectiveness of the current devices of respiratory physiotherapy, as it comes
from the review of literature. The current devices of physiotherapy for patients with respiratory
diseases, are presented as an alternative therapy method or a supplemental therapy and they can
motivate patients to apply therapy by themselves. These devices seem to increase patients’
compliance to daily treatment, because they present many benefits, as independent application, full
control of therapy and easy use. These devices are the Positive Expiratory Pressure, the High
Frequency Chest Wall Oscillation, the Oral High Frequency Oscillation, the Intrapulmonary
Percussive Ventilation, the Incentive Spirometry the Flutter and the Acapella and the Cornet.
Current devices seem to be effective in terms of mucus expectoration and pulmonary function
improvement, as it is shown by published studies. The choice of the suitable device for each patient
is a challenge for the physiotherapist in order to achieve better compliance in daily treatment. More
controlled studies are needed due to the fact that the number of published studies is limited.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί ενεργητικές τεχνικές και συσκευές για τον καθαρισμό των
βρογχικών εκκρίσεων, οι οποίες τείνουν να αντικαταστήσουν την κλασική φυσικοθεραπεία στα
περισσότερα μέρη του κόσμου. Αυτές οι τεχνικές είναι αποτελεσματικές και εφαρμόζονται πολύ
εύκολα. Στα νοσήματα στα οποία ο μηχανισμός της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης είναι ανεπαρκής
εξαιτίας της υπερπαραγωγής βρογχικών εκκρίσεων, όπως συμβαίνει στα παιδιά με κυστική ίνωση,
η αναπνευστική φυσικοθεραπεία είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται καθημερινά. Η εφαρμογή
αυτών των ενεργητικών φυσικοθεραπευτικών τεχνικών έχει οδηγήσει στο να τις προτιμούν τα
παιδιά περισσότερο και να τις εφαρμόζουν συστηματικά.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

3.Alexandra

Hristara - Papadopoulou, Svetla Jantceva.

Comparative Study of convencional

physiotherapy and active cycle of breathing techniqueson children with mucoviscidosis. Published
in the journal kinesitherapy, Sofia 2004, 1: p.3 -14.
ABSTRACT
This study compairs the results of two methods of respiratory physiotherapy. The first method is
conventional physiotherapy (postural drainage with pressure, vibration, percussion, voluntary
cough) along with respiratory exercises. The second method is the active cycle of breathing
techniques in drainage positions (diaphragmatic breathing, thoracic expansion, pressure, vibration,
percussion from the patient himself, forced expiratory technique, cough) together with respiratory
exercises. Both methods have be8n appli8d to th8 sam8 35 persons (21 girls and 14 boys, age 8-
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21). The comparison of the results of two methods showed significant statistical differences in
favor of the second method in the oxygen saturation (SaO,), in PEFR, in FEV, and in FVC. In each
methodics separately before and after physiotherapy the results showed significant statistical
differences in favor of PEFR, FEV,, FVC and FEF50. The active and independent application of
physiotherapy showed better from the passive and dependent application.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αυτή η μελέτη συγκρίνει δύο μεθόδους αναπνευστικής φυσικοθεραπείας. Η πρώτη μέθοδος είναι της
κλασικής φυσικοθεραπείας μαζί με αναπνευστικές ασκήσεις. Η δεύτερη μέθοδος είναι του ενεργού
κύκλου τεχνικών αναπνοής σε θέσεις παροχέτευσης μαζί με αναπνευστικές ασκήσεις. Και οι δύο
μέθοδοι εφαρμόσθηκαν στα ίδια τριάντα πέντε άτομα (21 κορίτσια και 14 αγόρια, ηλικίας 8-21).
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δυο μεθόδων έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ της
δεύτερης μεθόδου στον SaO2, στην PEFR, στην FEV και στην FVC. Σ ε κάθε μέθοδο χωριστά
πριν και μετά την φυσικοθεραπεία τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστική σημαντική διαφορά υπέρ
της PEFR, FEV1, FVC and FEF50. Η ενεργητική και ανεξάρτητη εφαρμογή της φυσικοθεραπείας
φάνηκε καλύτερη από την παθητική και εξαρτημένη εφαρμογή.

4.Hristara - Papadopoulou A. Results of the active cycle breathing techniques (ACBT) in positions
with the head down in children with cystic fibrosis. Published in the journal “Sport & Science
Wissenschraft, Hayka” Sofia 2003,5:49-58.
ABSTRACT
Aim: The aim of the present study is the comparison of the results of the appliance of two methods of
respiratory physiotherapy· the active cycle of breathing techniques in a sitting and supine position
and the active cycle of breathing techniques in a sitting and supine position and in drainage
positions with and without the head down, regarding their effects on mucociliary clearance in
patients with cystic fibrosis.
Material - Methods: Thirty-five children teenagers and adults with cystic fibrosis, 8-20 years of age,
with mean Schwachman score 78,49 took part in the research. All patients had regular
physiotherapeutic control and applied systematically physiotherapy. All children received two
methods of respiratory physiotherapy in a 3-month random order, when they came at the
outpatients’ department of Hippokratio hospital of Thessaloniki, at C´ Pneumonological Clinic, for
their regular check-up.
Results: The comparison of the results of the two methods showed that the appliance of the active
cycle of breathing techniques in a sitting and supine position and in drainage positions with and
without the head down is superior with statistically significant difference as regard as the quantity
and the quality of mucus.
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Conclusion: The application of the active cycle of breathing techniques in a sitting and supine position
and in drainage positions with and without the head down contributes effectively in the
sputuexpectoration from the peripheral bronchopulmonary segments and enhances the mucociliary
clearance in children with cystic fibrosis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής δυο
μεθόδων αναπνευστικής φυσικοθεραπείας του ενεργού κύκλου τεχνικών αναπνοής σε καθιστή και
ύπτια θέση και του ενεργού κύκλου τεχνικών αναπνοής σε καθιστή, ύπτια θέση και σε θέσεις με το
κεφάλι προς τα κάτω, όσον αφορά την επίδραση τους στη βλεννοκροσσωτή κάθαρση σε παιδιά με
κυστική ίνωση.
Υλικό - Μέθοδοι: Στην έρευνα πήραν μέρος τριάντα πέντε παιδιά και έφηβοι με κυστική ίνωση,
ηλικίας 8 έως 20 χρόνων, με Schwachman score κατά μέσο όρο 78,49, τα οποία είχαν τακτικό
φυσιοθεραπευτικό έλεγχο και εφάρμοζαν συστηματικά φυσικοθεραπεία. Στα ίδια παιδιά
εφαρμόστηκαν οι δυο μέθοδοι αναπνευστικής φυσικοθεραπείας με τυχαία σειρά περίπου ανά
τρίμηνο, κατά την προσέλευση τους στα εξωτερικά ιατρεία του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Θεσ/νίκης, της Γ' Πνευμονολογικής Κλινικής, για τον τακτικό τους έλεγχο.
Αποτελέσιιατα: Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δυο μεθόδων έδειξε ότι υπερτερεί με στατιστικά
σημαντική διαφορά η εφαρμογή του ενεργού κύκλου τεχνικών αναπνοής σε καθιστή, ύπτια θέση
και σε θέσεις με το κεφάλι προς τα κάτω τόσο ως προς την ποσότητα όσο ως προς την ποιότητα
των πτυέλων.
Συιιπέρασμα: Η εφαρμογή του ενεργού κύκλου τεχνικών αναπνοής σε θέσεις χωρίς και με το κεφάλι
προς τα κάτω συμβάλει αποτελεσματικότερα στην αποβολή των πτυέλων από τα περιφερικότερα
πνευμονικά τμήματα και προάγει την βλεννοκροσσωτή κάθαρση στα παιδιά με κυστική ίνωση.
5. A Ηristara-Papadopoulou1, P. Varsamis2, G.Diomou1. Physiotherapie bei Zystischer Fibrose: Ein
empirissscher Vergleich zweier Methoden. Krankengymnastik- zeitschrifi fur Physiotherapeuten,
2005, 57: 536-542 (Φυσικοθεραπεία στην Κυστική Ίνωση. Μια εμπειρική σύγκριση μεταξύ δύο
μεθόδων) (Gernany 2005).
ABSTRACT
Physiotherapy in cystic fibrosis: an empirical comparison of two methods.
The goal of the following field study was to research the effects of two different methods of
physiotherapy on selected parameters of lung and respiratory function. 30 children and
adolescents(average age 13 years)suffering from cystic fibrosis took part in the study. They were
assigned randomly to two different programs. The first was conventional manual treatment, while
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the second was based on the "active cycle of breathing technique" (ACBT)- According to a
covariance analysis, there were several significant differences which pointed to the superiority of
the second method. These could be supported by the varia-bles FV C, FEV1, PEFR, FEF50, and
Sa02. In general, the active cycle proved to be both time-saving as well as efficient in
this group of patients.
Key words: physiotherapy, respiratory therapy, cystic fibrosis
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Φυσικοθεραπεία στην Κυστική Ίνωση. Μια εμπειρική σύγκριση μεταξύ δύο μεθόδων δύο μεθόδων.
Ο σκοπός ήταν να ερευνήσει τα αποτελέσματα δύο διαφορετικών μεθόδων φυσικοθεραπείας πάνω
σε επιλεγμένες παραμέτρους των πνευμόνων και της αναπνευστικής λειτουργίας. Στην έρευνα
πήραν μέρος τριάντα παιδιά και έφηβοι με κυστική ίνωση, μέσο όρο ηλικίας 13 χρονών. Στα ίδια
παιδιά εφαρμόστηκαν οι δυο μέθοδοι αναπνευστικής φυσικοθεραπείας με τυχαία σειρά.
Η πρώτη μέθοδος είναι της κλασικής φυσικοθεραπείας, ενώ η δεύτερη μέθοδος είναι του ενεργού
κύκλου τεχνικών αναπνοής.
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δυο μεθόδων έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ της
δεύτερης μεθόδου στην FVC, FEV1, PEFR, FEF50, and Sa02
Γενικά ο ενεργός κύκλος τεχνικών αναπνοής απαιτεί λιγώτερο χρόνο και έχει καλύτερη αποτελέσματα
στους ασθενείς. Key words: physiotherapy, respiratory therapy, cystic fibrosis
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
6. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Πατάκας Δημήτριος, Αργυροπούλου Βασιλική, Κάκουρα
Μαριάνα. Εκτίμηση των αποτελεσμάτων της Αναπνευστικής φυσιοθεραπείας σε ασθενείς με
χρόνια

αναπνευστική

πνευμονοπάθεια.

Δημοσιεύτηκε

στο

περιοδικό

του

συλλόγου

φυσιοθεραπευτών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1989, 5:p.4-11
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αφορά 14 ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (F.E.V., 500 έως 1.500 CC)
και έχει ως σκοπό:
1. Να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας σε ασθενείς με
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια κάνοντας διάφορες μετρήσεις: Αέρια αίματος (Ραθ2,
PaC02,ΡΗ)

και

σπιρομέτρηση

(F.E.V.,

F.V.C.,

M.M.E.R.)

προ Φυσικοθεραπείας, 15' μετά τη Φυσικοθεραπεία και 2 ώρες μετά τη Φυσικοθεραπεία.
2. Να συγκρίνει δύο μεθόδους Φυσικοθεραπείας.
Α' Μέθοδος: Βαθειά εισπνοή - κράτημα για 10" - βαθειά εκπνοή, θεληματικός βήχας.
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Β' Μέθοδος: Άσκηση εκπνοής, πλήξεις, πιέσεις, δονήσεις, παροχέτευση θέσεων.
Η βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας με την εφαρμογή και των δύο μεθόδων βρέθηκε στατιστικά σημαντική, αλλά οι τιμές των αποτελεσμάτων με τη Β' μέθοδο ήταν σχεδόν διπλάσιες απ'
ότι με την Α' μέθοδο. Στη σύγκριση των δύο μεθόδων τα αποτελέσματα ήταν υπέρ της Β' μεθόδου,
με στατιστικά σημαντική αύξηση στην F.E.V., M.M.E.R. και Ρα02.
7. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Πνιγμονή – Αποκατάσταση - Χειρισμός HELMICH.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του συλλόγου φυσιοθεραπευτών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
1992,7: p.3-6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πνιγμονή είναι μια μορφή ασφυξίας που προέρχεται από την είσοδο και παραμονή ξένου σιοματος
στις ανώτερες αναπνευστικές οδούς με συνέπεια την αναστολή της αναπνευστικής λειτουργίας.
"Μικρογραφία" πνιγμονής μπορεί να έχει κανείς αν σκεφθεί τι παθαίνει μετά από αιφνίδια είσοδο
μικρής ποσότητα νερού ή σάλιου στο λάρυγγα ή την τραχεία.
Υπάρχουν καθημερινά παραδείγματα ανθρώπων που καταλήγουν στο θάνατο από την είσοδο και
παραμονή στη γλωττίδα π.χ. ενός κομματιού κρέατος, μιας μπουκιάς ψωμιού ή ενός ψίχουλου
τυριού ή πατάτας χωρίς να γίνεται αντιληπτό από τον περίγυρο το πραγματατικό αίτιο του
θανάτου.
Η κοινωνική αντίληψη περιορίζεται στην άποψη της τύχης με την έκφραση "ήταν τυχερό του" ή ήταν
"Θέλημα θεού", ενώ η πραγματική αιτία βρίσκεται σιωπηρή και απαρατήρητη στις ανώτερες
αναπνευστικές οδούς. Αν και ο GROSS έγραψε αυτό το σχόλιο το 1854 πέρασαν πάνω από εκατό
χρόνια που ο HAUGEN το 1963 χρησιμοποίησε τον όρο "CAFE CORONARY" για να περιγράψει
τον αιφνίδιο θάνατο που συνήθως συμβαίνει σ'ένα εστιατόριο- από τροφική ασφυξία. Οταν ένα
άτομο χάνει ξαφνικά τις αισθήσεις του ενώ γευματίζει πρέπει κανείς να υποπτευθεί πνιγμονή
συμβουλεύει ο HAUGEN.
Το 1974 ο HEIMLICH ανακοίνωσε για πρώτη φορά τα αποτελέσματα ερευνών σε ζώα, πάνω σε μια
νέα τεχνική που πρότεινε για την απελευθέρωση της αποφραγμένης αεροφόρου οδού. Στα επόμενα
δύο χρόνια ο HEIMLICH ανακοίνωσε αποτελέσματα κλινικής εμπειρίας με την εφαρμογή της
μεθόδου τα οποία βεβαίωναν περίπου 500περιπτώσεις επιτυχημένης εφαρμογής της μεθόδου συμπεριλαμβανομένων και 11 πε-ριπώσεις αυτοδιάσωσης.
Η τεχνική αυτή είναι γνωστή σαν "χειρισμός του HEIMLICH". Η εργασία του HEIMLICH έφερε
ξανά στο προσκήνιο αυτό το σημαντικό πρόβλημα της πνιγμονής από τροφή και απόφραξη των
αεροφόρων οδών από ξένα σώματα.
Η τεχνική περιλαμβάνει:
- Λεπτομερή περιγραφή των σημείων της πνιγμονής για έγκαιρη αναγνώριση .

28

- Επικέντρωση της προσοχής στο Σημείο Πνιγμονής του HEIMLICH, κατά το οποίο το άτομο
φέρνει το χέρι του στο λαιμό του, με τον δείκτη και τον αντίχειρα να σχηματίσουν V.
- Αμεση δράση.
- Εφαρμογή των ακριβώς μηχανισμών με τα χέρια που μπορεί να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή.
8. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα.

Η επίδραση της ενεργητικής αναπνευστικής

Φυσικοθεραπείας στην πνευμονική λειτουργία σε παιδιά με κυστική ίνωση.

Περιοδικό

Πανελληνίου συλλόγου φυσιοθεραπευτών τόμος 8, τεύχος 3ο. ( Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2004)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση των άμεσων μεταβολών της πνευμονικής
λειτουργίας σε παιδιά με κυστική ίνωση μετά την εφαρμογή ενεργητικής αναπνευστικής
φυσικοθεραπείας.
Μεθοδολογία: Στην μελέτη έλαβαν μέρος 15 παιδιά με κυστική ίνωση στα οποία έγινε αξιολόγηση
της

πνευμονικής

τους

λειτουργίας

με

σπιρομέτρηση

(PEFR,

FEV1,

FVC,

FEF50),

οξυγονομέτρηση Sa02 και σωματική μέτρηση (βάρος, ύψος) πριν και 30 λεπτά μετά την εφαρμογή
αναπνευστικής φυσικοθεραπείας. Η θεραπεία περιελάμβανε: 1) αναπνευστικές ασκήσεις με την
τεχνική του ενεργητικού κύκλου αναπνοής, 2) μονόπλευρες, αμφοτερόπλευρες και εντοπισμένες
ασκήσεις σε συνδυασμό με κινήσεις του κορμού και των άκρων, 3) παραγωγή ήχων, 4) διδασκαλία
θεληματικού βήχα, 5) διδασκαλία σωστής στάσης, 6) βάδιση.
Αποτελέσματα: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε σημαντική βελτίωση σε όλες τις μετρήσεις της
πνευμονικής λητουργίας 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Σημαντική ήταν η
βελτίωση κυρίως του εκπνευστικού όγκου το πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1) και της ζωτικής
χωρητικότητας (FVC).
Συμπεράσματα: Η ενεργητική αναπνευστική φυσικοθεραπεία όπως εφαρμόστηκε στην παραπάνω
μελέτη σε παιδιά με κυστική ίνωση, επέφερε σημαντική βελτίωση της πνευμονικής τους
λειτουργίας όπως αυτή εκτιμήθηκε με σηιρομέτρηση που εφαρμόστηκε πριν και μετά την
θεραπεία.
9. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Αποτελέσματα της μελέτης του ενεργού κύκλου τεχνικών
αναπνοής σε θέσεις παροχέτευσης στην αποβολή των πτυέλων σε παιδιά με κυστική ίνωση.
Περιοδικό Πανελληνίου συλλόγου φυσιοθεραπευτών τόμος 8, τεύχος 3ο. (Σεπτέμβριος 2005).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων του ενεργού κύκλου τεχνικών
αναπνοής σε καθιστή και ύπτια θέση και του ενεργού κύκλου τεχνικών αναπνοής σε καθιστή,
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ύπτια θέση και σε θέσεις με το κεφάλι προς τα κάτω, στη αποβολή των πτυέλων σε παιδιά με
κυστική ίνωση.
Υλικό- Μέθοδοι: Στη έρευνα πήραν μέρος 35 παιδιά και έφηβοι με κυστική ίνωση, ηλικίας 8-20
χρόνων, τα οποία είχαν τακτικό φυσικοθεραπευτικό έλεγχο ανά 3 μήνες στα εξωτερικά ιατρεία της
Γ Πνευμονολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσ/νίκης και εφάρμοζαν
συστηματικά φυσικο-θεραπεία. Στα ίδια παιδιά εφαρμόστηκαν οι δυο μέθοδοι με τυχαία σειρά ανά
τρίμηνο.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπερτερεί με σταπστικά σημαντική διαφορά η
εφαρμογή του ενεργού κύκλου τεχνικών αναπνοής σε καθιστή, ύππα θέση και σε θέσεις με το
κεφάλι προς τα κάτω τόσο ως προς την ποσότητα όσο και την ποιότητα των πτυέλων.
Συμπέρασμα: Η εφαρμογή του ενεργού κύκλου τεχνικών αναπνοής σε καθιστή, ύπτια θέση και σε
θέσεις με το κεφάλι προς τα κάτω είναι αποτελεσματική στην αποβολή των πτυέλων στα παιδιά με
κυστική ίνωση.
10. Παπαδοπούλου Ουρανία, Διόμου Γεωργία, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. «Αξιολόγηση
ασθενούς με αναπνευστική δυσλειτουργία - θεραπευτική παρέμβαση». Περιοδικό Πανελληνίου
συλλόγου φυσιοθεραπείας, Αθήνα 2005, 8( 2)p.97-100.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αξιολόγηση είναι η εκτίμηση της παρούσας κατάστασης του ασθενούς μέσω της οποίας
οριοθετούνται τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα προβλήματα του και διαμορφώνεται ένα
αποτελεσματικό πρόγραμμα αποκατάστασης.
Σκοπός : Μέσω της αξιολόγησης ο φυσικοθεραπευτής έχει την δυνατότητα να αναγνωρίσει τα
προβλήματα, να καθορίσει τους στόχους και κατ΄ επέκταση το πρόγραμμα της θεραπείας, να
επισημάνει τυχόν μεταβολές που πρέπει να γίνουν κατά την πορεία της, να τη διακόψει όταν κρίνει
ότι δεν είναι πλέον απαραίτητη, καθώς και να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα θεραπείας για το σπίτι.
Η αξιολόγηση βασίζεται στην υποκειμενική εξέταση ( λήψη ιστορικού), την φυσική εξέταση
(επισκόπηση, ψηλάφηση, ακρόαση) και την αντικειμενική εξέταση (εργαστηριακές εξετάσεις,
ακτινογραφία θώρακος, αέρια αίματος, δοκιμασίες πνευμονικής λειτουργίας) του ασθενούς.
Συμπέρασμα: Η αξιολόγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οργάνωση και το σχεδιασμό ενός
σωστού και αποτελεσματικού προγράμματος αποκατάστασης ασθενούς με αναπνευστική
δυσλειτουργία. Η διαδοχική και συνεχής επαναξιολόγηση του ασθενούς σε κάθε θεραπευτική
συνεδρία είναι ουσιώδης, ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή θεραπεία για τον ασθενή, η
οποία είναι αποτελεσματική, εξειδικευμένη και προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες του.
11.Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Τσανάκας Ιωάννης, «Ενεργός κύκλος τεχνικών
αναπνοής». Περιοδικό Αθλητιατρικής τόμος 1. (Μάιος 2006).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η μέθοδος του ενεργού κύκλου τεχνικών αναπνοής (Active Cycle of Breathing
Techniques-ACBT) αποτελεί τον συνδυασμό μιας σειράς ελεγχόμενων αναπνοών: της
διαφραγματικής αναπνοής, των ασκήσεων θωρακικής έκπτυξης και της τεχνικής της δυναμικής
εκπνοής, που σκοπό έχουν την απομάκρυνση των εκκρίσεων από τους πνεύμονες, την καλύτερη
οξυγόνωση των πνευμόνων και τη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας. Ο ενεργός κύκλος
τεχνικών αναπνοής είναι μια ενεργητική και σχετικά καινούρια φυσικοθεραπευτική μέθοδος.
Σκοπός. Σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του ενεργού
κύκλου τεχνικών αναπνοής σε θέσεις παροχέτευσης χωρίς και με κλίση του κεφαλιού προς τα
κάτω όσον αφορά την επίδραση του στην πνευμονική λειτουργία και την αποβολή των πτυέλων
στα παιδιά με κυστική ίνωση.
Ασθενείς: Στη μελέτη έλαβαν μέρος 35 παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, ηλικίας 8-21 ετών με
διαγνωσμένη κυστική ίνωση. Οι ασθενείς προσέρχονταν στα εξωτερικά ιατρεία της Γ'
Πνευμονολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσ/νίκης για τον τακτικό ιατρικό και
φυσικοθεραπευτικό έλεγχο, που γίνονταν κάθε 3 μήνές
Μεθοδολογία: Στα ίδια παιδιά εφαρμόσθηκαν δυο μέθοδοι φυσικοθεραπείας με τυχαία σειρά ανά
τρίμηνο. Η αξιολόγηση της πνευμονικής λειτουργίας γίνονταν πριν και μετά από κάθε θεραπευτική
συνεδρία, ενώ η αξιολόγηση των πτυέλων που είχαν συλλεχθεί πραγματοποιούνταν 15 λεπτά μετά
την θεραπεία. Οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν ήταν:
•1η μέθοδος - Ενεργός κύκλος τεχνικών αναπνοής σε θέσεις παροχέτευσης χωρίς κλίση του κεφαλιού
προς τα κάτω σε συνδυασμό με αναπνευστικές ασκήσεις.
•2 η μέθοδος - Ενεργός κύκλος τεχνικών αναπνοής σε θέσεις παροχέτευσης χωρίς και με κλίση του
κεφαλιού προς τα κάτω σε συνδυασμό με αναπνευστικές ασκήσεις.
Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι και οι δυο μέθοδοι είναι
αποτελεσματικές στην πνευμονική λειτουργία και την αποβολή των πτυέλων. Υπερτερεί όμως με
στατιστικά σημαντική διαφορά η εφαρμογή του ενεργού κύκλου τεχνικών αναπνοής σε θέσεις
παροχέτευσης χωρίς και με κλίση του κεφαλιού προς τα κάτω τόσο ως προς την πνευμονική
λειτουργία (Sa02, PEFR, FEVi, FVC, FEF5o) και την ποιότητα και την ποσότητα των
αποβαλλόμενων πτυέλων.
Συμπέρασμα: Η εφαρμογή του ενεργού κύκλου τεχνικών αναπνοής σε θέσεις παροχέτευσης χωρίς και
με κλίση του κεφαλιού προς τα κάτω προκαλεί την αποβολή μεγαλύτερης ποσότητας
σκουρόχρωμων πτυέλων, συμβάλλοντας έτσι στον καλύτερο αερισμό των πνευμόνων και τη
βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας στα παιδιά με κυστική ίνωση.
12.Χριστάρα -Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα.

«Συμμόρφωση στη θεραπεία ασθενών με χρόνια

αναπνευστικά προβλήματα». Περιοδικό Αθλητιατρικής τόμος 1. (Μάιος 2006).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα συμμορφώνονται κατά 47,20% στην
εφαρμογή καθημερινής θεραπείας. Η αναγκαιότητα της μακροχρόνιας ιατροφαρμακευτικής
αγωγής και της εφαρμογής αναπνευστικής φυσικοθεραπείας σε καθημερινή βάση για την φροντίδα
των ασθενών αυτών ενθαρρύνει την μη συμμόρφωση τους στις απαιτούμενες θεραπείες. Η
κατανόηση της φτωχής συμμόρφωσης στη θεραπεία έχει βασική σημασία για την εκτίμηση της
κλινικής κατάστασης των σθενών με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί το κατά πόσο οι ασθενείς με χρόνια
αναπνευστικά προβλήματα συμμορφώνονται στην συστηματική εφαρμογή της θεραπείας τους.
Ασθενείς - Μέθοδοι: Στην έρευνα πήραν μέρος 34 παιδιά, έφηβοι και ενήλικες με χρόνια
αναπνευστικά προβλήματα, ηλικίας 9-23 ετών, οι οποίοι παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία
της Γ' Πνευμονολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσ/νίκης. Οι ασθενείς
κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο, 16 ερωτήσεων, που αναφέρονταν στα
δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, την εφαρμογή αναπνευστικής φυσικοθεραπείας, την
ιατροφαρμακευτική αγωγή, την κλινική κατάσταση, τις προτιμήσεις και τις δραστηριότητες των
ασθενών. Στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τον απολογισμό της βαθμολογίας της συμμόρφωσης των
ασθενών, καθώς και για την εξέταση της στάσης τους απέναντι σε κάθε θεραπεία.
Αποτελέσματα: Το 47,20% των ασθενών που απάντησαν εφαρμόζουν καθημερινά αναπνευστική
φυσικοθεραπεία, ενώ το 41,10% μόνο 2-3 φορές την εβδομάδα. Το 79,4% των ασθενών προτιμά
να εφαρμόζει τον ενεργό κύκλο τεχνικών αναπνοής, το 76,4% τις θέσεις παροχέτευσης, το 70,5%
τις αναπνευστικές ασκήσεις, το 64,7% τις κρούσεις, γιατί όπως υποστηρίζουν οι ασθενείς οι
τεχνικές αυτές τους προσφέρουν καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Όλοι οι ασθενείς
ακολουθούν πιστά την ιατροφαρμακευτική αγωγή. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει
ότι η συμμόρφωση των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα ποικίλει ανάλογα με την
ικανοποίηση, τον τρόπο εκτέλεσης και την ευκολία εφαρμογής των τεχνικών. Η πιο συχνή αιτία
για την παραμέληση της θεραπείας ήταν η ψυχολογική κούραση, το αίσθημα καταπίεσης ή ο
φόρτος εργασίας.
Συμπέρασμα: Η φτωχή συμμόρφωση των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα στην
καθημερινή θεραπεία αποτελεί παγκόσμιο γεγονός και θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένα
φυσιολογικό

φαινόμενο,

εξαιτίας

των

ψυχοκοινωνικοοικονομικών

προβλημάτων

που

παρουσιάζουν ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία και την ενήλικη ζωή.
13. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Διόμου Γεωργία, Παπαδοπούλου Ουρανία. «Ο ρόλος
των αναπνευστικών μυών στην αναπνοή, κόπωση, αδυναμία». Περιοδικό Αθλητιατρικής τόμος 1.
(Μάιος 2006).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η αναπνοή είναι αναπνευστική κίνηση, που εξασφαλίζεται από την συνεργασία: α) των
αναπνευστικών μυών, β) την ελαστικότητα του θωρακικού τοιχώματος και των πνευμόνων και γ)
των κέντρων ελέγχου της αναπνοής. Όσο καλύτερη είναι η απόδοση των αναπνευστικών μυών,
τόσο καλύτερος είναι ο αερισμός των πνευμόνων. Παθολογικές καταστάσεις, όπου υπάρχει
αδυναμία ή κόπωση των αναπνευστικών μυών και μπορεί να οφείλονται είτε σε δυσλειτουργία του
ΚΝΣ είτε σε προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος του θώρακα, έχουν ως αποτέλεσμα τον
ανεπαρκή πνευμονικό αερισμό.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει ο διαχωρισμός της μυϊκής κόπωσης και
αδυναμίας με βάση τη σύγχρονη βιβλιογραφία και τις ερευνητικές μελέτες και να κατανοηθεί ο
μηχανισμός πρόκλησής τους, ώστε να βοηθήσει τον φυσικοθεραπευτή στην κατάρτιση
κατάλληλου φυσικοθεραπευτικού προγράμματος άσκησης των αναπνευστικών μυών.
Διάφορες έρευνες έχουν επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα τέτοιων προγραμμάτων, όπου η
άσκηση των αναπνευστικών μυών αποτελεί

απαραίτητο συστατικό των προγραμμάτων

αποκατάστασης ασθενών με κόπωση.
Συμπέρασμα: Η άσκηση των αναπνευστικών μυών είναι απαραίτητη σε ασθενείς με κόπωση, έτσι
ώστε να αποκτηθεί η δύναμη και η αντοχή των αναπνευστικών μυών, να βελτιωθεί ο πνευμονικός
αερισμός, να βελτιωθεί η ποιότητα των καθημερινών δραστηριοτήτων και γενικά η ποιότητα της
ζωής των ασθενών.
14. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Σύγχρονες μέθοδοι αναπνευστικής φυσιοθεραπείας σε
παιδιά με χρόνια αποφρακτικά νοσήματα. Περιοδικό Πανελληνίου συλλόγου φυσιοθεραπείας
τόμος 9, τεύχος 4ο. (Οκτώβριος 2006).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί ενεργητικές τεχνικές και συσκευές για τον καθαρισμό των
βρογχικών εκκρίσεων, οι οποίες τείνουν να αντικαταστήσουν την κλασική φυσικοθεραπεία στα
περισσότερα μέρη του κόσμου. Αυτές οι τεχνικές είναι αποτελεσματικές και εφαρμόζονται πολύ
εύκολα. Στα νοσήματα στα οποία ο μηχανισμός της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης είναι ανεπαρκής
εξαιτίας της υπερπαραγωγής βρογχικών εκκρίσεων, όπως συμβαίνει στα παιδιά με κυστική ίνωση,
η αναπνευστική φυσικοθεραπεία είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται καθημερινά. Η εφαρμογή
αυτών των ενεργητικών φυσικοθεραπευτικών τεχνικών έχει οδηγήσει στο να τις προτιμούν τα
παιδιά περισσότερο και να τις εφαρμόζουν συστηματικά.
15. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα1, Καμπαρούδη Γεωργία2, Παπαδοπούλου Ουρανία2,
Bαρσαμίδου Ελένη2. Η αποτελεσματικότητα της αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας στο
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Πρωτοπαθές Σύνδρομο Δυσκινησίας των Κροσσών. Περιοδικό Πανελληνίου συλλόγου
φυσιοθεραπείας τόμος 13, τεύχος 2ο. (Απρίλιος - Μάιος 2010).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Πρωτοπαθές Σύνδρομο Δυσκινησίας των Κροσσών είναι μια σπάνια αναπνευστική πάθηση η
οποία κληρονομείται με τον υπολειπόμενο χαρακτήρα και η συχνότητα της ποικίλλει 1:1500030000. Χαρακτηρίζεται από χρόνια πνευμονικά συμπτώματα, περιλαμβάνοντας υπερβολικές
εκκρίσεις, βήχα και επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις. Τα συμπτώματα αυτά είναι αποτέλεσμα της
ατελούς – μειωμένης κινητικότητας των κροσσών και του αναπνευστικού επιθηλίου, τα οποία
ευθύνονται για τον ανεπαρκή μηχανισμό της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης και τη δημιουργία
ατελεκτασίας.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να τονιστεί η αποτελεσματικότητα της αναπνευστικής
φυσικοθεραπείας σε παιδιά με το Πρωτοπαθές Σύνδρομο Δυσκινησίας των Κροσσών.
Μέθοδοι: Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση και οι πληροφορίες πάρθηκαν μέσω της σύγχρονης
ελληνικής και αγγλικής βιβλιογραφίας, ερευνητικών εργασιών και της ηλεκτρονικής πηγής Pub
Med. Αρκετές έρευνες απέδειξαν την αποτελεσματικότητα της αναπνευστικής φυσιοθεραπείας στη
μεταφορά των εκκρίσεων και την αναπνευστική λειτουργία, ειδικότερα της δυναμικής ζωτικής
χωρητικότητας (forced vital capacity) και του όγκου δυναμικής εκπνοής σε ένα δευτερόλεπτο
(forced volume in 1 sec.).
Συμπέρασμα: Η φυσιοθεραπεία είναι η κυριότερη παρέμβαση για τη βοήθεια της βλεννοκροσσωτής
κάθαρσης και ως εκ τούτου τη μείωση των συμπτωμάτων, την πρόληψη των επιπλοκών και τη
βελτίωση του πνευμονικού αερισμού με την αύξηση της μεταφοράς των εκκρίσεων και την
απόφραξη των αεραγωγών. Αυτό απαιτεί την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση, έγκαιρη αντιβιοτική
θεραπεία και έγκαιρη έναρξη της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας.
16. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Τσανάκας Ιωάννης. «Αποτελέσματα τριών μεθόδων
αναπνευστικής φυσιοθεραπείας στην πνευμονική λειτουργία σε παιδιά με κυστική ίνωση».
Περιοδικό Πανελληνίου συλλόγου φυσιοθεραπευτών τόμος 9, τεύχος 3ο. (Σεπτέμβριος 2006).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η κυστική ίνωση είναι μια πολυοργανική καταστρεπτική ασθένεια, στην οποία υπάρχει
εκτεταμένη δυσλειτουργία των εξωκρινών αδένων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται
στους πνεύμονες και το πάγκρεας. Στα περισσότερα άτομα με κυστική ίνωση η σοβαρότητα της
πνευμονικής ασθένειας αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα που καθορίζει την ποιότητα και την
διάρκεια της ζωής τους.
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Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων πριν και μετά τη
θεραπεία με την εφαρμογή τριών μεθόδων αναπνευστικής φυσικοθεραπείας στην πνευμονική
λειτουργία των παιδιών με κυστική ίνωση. Αυτές είναι:



1η μέθοδος: κλασική φυσικοθεραπεία,



2η μέθοδος: ενεργός κύκλος τεχνικών αναπνοής σε καθιστή και ύπτια θέση,



3η μέθοδος: ενεργός κύκλος τεχνικών αναπνοής σε καθιστή, ύπτια θέση και σε θέσεις με το
κεφάλι προς τα κάτω (πλάγια δεξιά-αριστερά, ημιπρηνή, ημιύπτια).

Ασθενείς: Στη έρευνα πήραν μέρος 35 ασθενείς με κυστική ίνωση, ηλικίας 8 έως 20 χρόνων, οι οποίοι
είχαν τακτικό ιατρικό και φυσικοθεραπευτικό έλεγχο.
Μέθοδοι: Στους ίδιους ασθενείς εφαρμόστηκαν οι τρεις μέθοδοι αναπνευστικής φυσικοθεραπείας με
τυχαία σειρά περίπου ανά τρίμηνο. Οι ασθενείς

προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία της Γ´

Πνευμονολογικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσ/νίκης για τον τακτικό τους
έλεγχο, που γίνεται κάθε 3 μήνες.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα πριν και μετά την εφαρμογή των τριών μεθόδων θεραπείας έδειξαν
ότι και οι τρεις μέθοδοι είχαν θετική επίδραση σε όλες τις

παραμέτρους της πνευμονικής

λειτουργίας (PEFR, FEV1, FVC, FEF50).
Συμπέρασμα: Η επιλογή της μεθόδου που θα εφαρμοστεί θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την
κλινική κατάσταση του ασθενή, που σημαίνει ότι ο φυσικοθεραπευτής θα πρέπει να αξιολογεί ποιά
μέθοδος είναι κατάλληλη για τον ασθενή σε κάθε περίπτωση. Γι’ αυτό απαραίτητη είναι η τακτική
παρακολούθηση από τον φυσιοθεραπευτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του
προγράμματος που εφαρμόζεται και τις τροποποιήσεις του προγράμματος που πρέπει να γίνουν
ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς.
17.Genchevan N., Giagiozis F., Nousi S., Hristara-Papadopoulou A. Εφαρμογή της θεραπευτικής
ιππασίας σε παιδί με σύνδρομο Prader-Willi(PWS). Περιοδικό Πανελληνίου συλλόγου
φυσιοθεραπείας, Αθήνα 2008, 11(2):85-88.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αποκατάσταση του συνδρόμου PRADER - WILLI είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία
προκειμένου να υποστηριχθεί η κανονική ψυχοφυσική ανάπτυξη ενός παιδιού. Επίσης βοηθάει
στην αποτροπή των επιπλοκών που συνδέονται με την ανάπτυξη της υποτονίας. Ένα πρόγραμμα
θεραπευτικής ιππασίας εφαρμόστηκε σε ένα πενταετές παιδί με σύνδρομο Prader - Willi και οι
δείκτες των δοκιμών Holt, Bertotti. και Danzinger έχουν ελεγχθεί. Τα αποτελέσματα αυξάνουν τις
ελπίδες και η βελτίωση των μετακινήσεων συνδέεται με την ενίσχυση των ραχιαίων και των
κοιλιακών μυών. τη σταθεροποίηση της λεκάνης, τη δημιουργία της σωστής συνήθειας
μετακίνησης για τη διόρθωση της στάσης κατά τη διάρκεια του γύρου, καθώς επίσης και την

35

ελάττωση του βαθμού εξάρτησης κατά τη διάρκεια του γύρου. Η θεραπευτική ιππασία μπορεί να
προάγει μια θετική ψυχο-συναισθηματική επιρροή.
18. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Κατσουπάκης Δημήτριος, Παπαδοπούλου Ουρανία,
Καλλίστρατος Ηλίας, Μισαηλίδου Βικτωρία, Κεχαγιάς Δημήτριος, Αναστασίου Αικατερίνη,
Σούκερας Σταμάτης. Πρόληψη αντιμετώπιση δυσμορφιών της Σ.Σ. και η επίδρασή της στην
αναπνευστική λειτουργία. Περιοδικό Πανελληνίου συλλόγου φυσιοθεραπευτών τόμος 15, τεύχος
2ο, (Μάιος- Ιούνιος 2012).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παραμόρφωση της Σ.Σ καλείται η μόνιμη παρέκκλιση μέρους του σώματος από την ανατομική φορά
και φυσιολογική λειτουργία του. Οι δυσμορφίες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες του
Πρόσθιου ή οπίσθιου μετωπιαίου επιπέδου και του Οβελιαίου επιπέδου εμφανίζοντας παθήσεις
όπως κύφωση, λόρδωση ή σκολίωση.
Στόχος: της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει και να καταγράψει τις παραμορφώσεις της Σ.Σ σε
ένα μεγάλο δείγμα φοιτητών και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης τους. Να προβάλλει το ρόλο
της άσκησης και του ευρύτερου πεδίου της φυσικοθεραπείας. Να συσχετίσει τη μείωση της
κινητικότητας της Σ.Σ με πιθανές παραμορφώσεις της, χρησιμοποιώντας αντικειμενικές μετρήσεις.
Να εκτιμηθεί η αναπνευστική λειτουργία και οι διαταραχές που μπορεί να δημιουργηθούν εξαιτίας
των παραμορφώσεων της Σ.Σ και της αδυναμίας των αναπνευστικών μυών και τέλος να ασχοληθεί
με την πρόληψη και τη θεραπεία συγκεκριμένων παθήσεων.
Μέθοδοι: Το δείγμα της ερευνητικής αυτής μελέτης αποτέλεσαν συνολικά 200 Φοιτητές και
Φοιτήτριες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που απαρτίζονταν από 94 γυναίκες (47%) και από 106
άνδρες (53%). Οι φοιτητές ταξινομήθηκαν σε δύο ισάριθμες ομάδες των 100 ατόμων, σε Φοιτητές
του ΑΤΕΙΘ και σε Φοιτητές του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις
δύο

ομάδες,

ταξινομήθηκαν

σε

τρεις

κατηγορίες:

Συμπλήρωση

ερωτηματολογίου,

Ανθρωπομετρικές και Σπιρομέτρησης από το συνολικό δείγμα της έρευνας (n=200).
Αποτελέσματα: Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομά-δων ως προς την
αναπνευστική λειτουργία αλλά ο μέσος όρος της δυναμικής ζωτικής χωρητικότητας (FVC) ήταν
στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος (κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες) στους άνδρες του δείγματος από
ότι στις γυναίκες. Στην πρόσθια κάμψη παρατηρείται μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των ομάδων
σύμφωνα με την οποία, η ομάδα του ΤΕΦΑΑ παρουσιάζει τιμές κοντά στα 2cm (μεγάλη
ευλυγισία), ενώ η ομάδα του ΑΤΕΙ-Θ παρουσιάζει τιμές κοντά στα 10cm (σχετική δυσκαμψία).
Στις άλλες μετρήσεις κινητικότητας της Σ.Σ. δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Συμπεράσματα: Παρατηρούμε συνολικά ότι η FVC συσχετίζεται σημαντικά και θετικά με την
έκπτυξη στην περιοχή της μασχάλης και της ξιφοειδούς απόφυσης, ενώ η FEV1 συσχετίζεται
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σημαντικά και θετικά μόνο με τη θωρακική έκπτυξη στο ύψος της μασχάλης. Οι συσχετίσεις της
θωρακικής έκπτυξης με τις υπόλοιπες μεταβλητές της αναπνευστικής λειτουργίας είναι στην ουσία
μηδενικές. Η παρουσία συγκεκρι-μένων παραμορφώσεων (κύρτωση της οσφυϊκής μοίρας της ΣΣ,
πλευρικός ύβος) επηρεάζει σημαντικά κάποιες μεταβλητές της αναπνευστικής λειτουργίας όπως
την δυναμική ζωτική χωρητικότητα (FVC), τον δυναμικό εκπνευστικό όγκο στο 1ο sec (FEV1)
καθώς και τη θωρακική έκπτυξη. Τέλος, βρέθηκε ότι αυξημένη κύρτωση στην θωρακική μοίρα της
ΣΣ συσχετίζεται με χαμηλές τιμές στην FEV1.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ
1. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα.

Αναπνευστική Φυσιοθεραπεία σε νεογνά υψηλού

κινδύνου. 1ο Συμπόσιο Συλλόγου Βορείου Ελλάδος «Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε νεογνά»,
Θεσσαλονίκη 1991.
2. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Αναπνευστική Φυσιοθεραπεία σε χρόνιες αποφρακτικές
παθήσεις ( ΧΑΠ). 1ο Συμπόσιο Συλλόγου Βορείου Ελλάδος «Θεραπευτική άσκηση
κινησιοθεραπείας» Θεσσαλονίκη 1991.
.
3. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε Βρέφη με Κυστική
Ίνωση (Poster) . Ετήσιο συνέδριο του πανελλήνιου συλλόγου των φυσιοθεραπευτών με θέμα:
«Κίνηση, νόημα και στόχοι θεραπευτικής στρατηγικής», 10-12 Νοεμβρίου, Αθήνα 2000.
4. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Μισαηλίδου Βικτωρία. Αποτελέσματα Αναπνευστικής
Φυσικοθεραπείας σε Παιδιά με Κυστική Ίνωση. Ετήσιο συνέδριο του πανελλήνιου συλλόγου των
φυσιοθεραπευτών με θέμα: «Κίνηση, νόημα και στόχοι θεραπευτικής στρατηγικής»,

10-12

Νοεμβρίου, Αθήνα 2000.
5. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Respiratory Physiotherapy in newborn with Cystic
Fibrosis”

3ο

συνέδριο

της

Βουλγαρικής

ομοσπονδίας

των

κινησιοθεραπευτών

και

φυσιοθεραπευτών με διεθνή συμμετοχή στο πανεπιστήμιο της Εθνικής Αθλητιατρικής Ακαδημίας,
8-10 Ιουνίου, Σόφια 2001.
6. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Διόμου Γεωργία. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε
Βρέφη με Χρόνια Αποφρακτικά Νοσήματα. Πολυθεματικό συμπόσιο της φυσιοθεραπείας του
πανελλήνιου συλλόγου φυσιοθεραπευτών, 1 - 2 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη 2003.
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7.

Χριστάρα

-

Παπαδοπούλου

Αλεξάνδρα,

Svetla

Jantceva.

Συγκριτική

μελέτη

της

αποτελεσματικότητας 2 μεθόδων αναπνευστικής φυσικοθεραπείας σε παιδία με κυστική ίνωση,
Συμπόσιο του Πανελληνίου συλλόγου φυσιοθεραπευτών με θέμα: «Τεχνικές της νευρομυϊκής
αποκατάστασης», 12-13 Απριλίου, Καβάλα 2003.
8.

Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα,

Διόμου Γεωργία, Παπαδοπούλου Ουρανία.

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε Βρέφη και Παιδιά
Αποφρακτικές

Πνευμονοπάθειες.

Προσχολικής

Συμπόσιο

με Χρόνια

Πανελληνίου

συλλόγου

φυσιοθεραπευτών με θέμα: «Τεχνικές της νευρομυϊκής αποκατάστασης», 12-13

Απριλίου,

(Poster)

του

Ηλικίας

Καβάλα 2003.
9. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Τζιβλικάκης Βασίλης, Παπαδοπούλου Ουρανία. Συμπόσιο
του Πανελληνίου συλλόγου φυσιοθεραπευτών με θέμα: «Μυοποεριτονιακός πόνος και
φυσικοθεραπεία», 12-13 Απριλίου, Καβάλα 2003.

10.

Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Διόμου Γεωργία,

Παπαδοπούλου Ουρανία.

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε παιδιά Σχολικής ηλικίας με Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (POSTER). Ετήσιο συμπόσιο του Πανελληνίου συλλόγου φυσιοθεραπευτών με
διεθνή συμμετοχή με θέμα: «Φυσιοθεραπεία: ατενίζοντας το μέλλον της φυσιοθεραπείας», 24- 26
Οκτωβρίου, Αθήνα 2003.
11. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Συγκριτική Μελέτη της Αποτελεσματικότητας 3
Μεθόδων Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας σε παιδιά με Κυστική Ίνωση. Ετήσιο συμπόσιο του
Πανελληνίου συλλόγου φυσιοθεραπευτών με διεθνή

συμμετοχή με θέμα: «Φυσιοθεραπεία:

ατενίζοντας το μέλλον της φυσιοθεραπείας», 24-26 Οκτωβρίου, Αθήνα 2003.

12.

Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα.

Respiratory physiotherapy in Cystic Fibrosis: A

comparative study of conventional physiotherapy and active cycle of breathing techniques (ACBT)
in positions with and without the head down 13ο Βαλκανικό συνέδριο αθλητιατρικής εταιρείας, 7ο
διεθνές συνέδριο της αθλητιατρικής εταιρείας της Ελλάδος, 4ο της Πανελλήνιας Κυπριακής
αθλητιατρικής εταιρείας, 29 Απριλίου έως 2 Μαΐου, Δράμα 2004.
13. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Respiratory physiotherapy-Mucocilliary clearance in
children with chronic obstructive diseases (Poster). 13ο Βαλκανικό συνέδριο αθλητιατρικής
εταιρείας, 7ο διεθνές συνέδριο της αθλητιατρικής εταιρείας της Ελλάδος, 4ο της Πανελλήνιας
Κυπριακής αθλητιατρικής εταιρείας, 29 Απριλίου έως 2 Μαΐου, Δράμα 2004.
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14. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Διόμου Γεωργία, Παπαδοπούλου Ουρανία.
Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση ασθενούς με αναπνευστική δυσλειτουργία 13ο Βαλκανικό
συνέδριο αθλητιατρικής εταιρείας, 7ο διεθνές συνέδριο της αθλητιατρικής εταιρείας της Ελλάδος,
4ο της Πανελλήνιας Κυπριακής αθλητιατρικής εταιρείας, 29 Απριλίου έως 2 Μαΐου, Δράμα 2004.
15. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Διόμου Γεωργία., Παπαδοπούλου Ουρανία. Μακροχρόνια
συγκριτική μελέτη της παθητικής φυσικοθεραπείας σε σχέση με την ενεργητική φυσικοθεραπεία
στη θεραπεία της κυστικής ίνωσης. Ετήσιο Πανελλήνιο συμπόσιο φυσιοθεραπείας με θέμα: «Η
συμβολή της φυσιοθεραπείας στην αποκατάσταση παθήσεων και κακώσεων στα οστά και στις
αρθρώσεις, 5-7 Νοεμβρίου, Αθήνα 2004.
16. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Τσανάκας Ιωάννης. Αποτελέσματα του Ενεργού Κύκλου
Αναπνοής σε σχέση με την κλασική Φυσικοθεραπεία στην Βλενοκροσσωτή κάθαρση σε παιδιά με
Κυστική Ίνωση. Ετήσιο Πανελλήνιο συνέδριο φυσιοθεραπείας με θέμα: «Η συμβολή της
φυσιοθεραπείας στην αποκατάσταση παθήσεων και κακώσεων στα οστά και στις αρθρώσεις, 5 - 7
Νοεμβρίου, Αθήνα 2004.
17. Παπαδοπούλου Ουρανία, Βαρσαμίδου Ελένη, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Η
επίδραση της άσκησης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 2ο διατμηματικό συνέδριο φοιτητών
φυσικοθεραπείας με θέμα «Η φυσικοθεραπεία στις αρχές του 21ου αιώνα», 20 - 22 Μαΐου,
Θεσσαλονίκη 2005.
18. Χαρίλαος Καρδαμίλας, Καρανάσιος Στέφανος, Καλούδης Ιωάννης, Χριστάρα - Παπαδοπούλου
Αλεξάνδρα. Σύγχρονη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση στη γυναικεία ακράτεια. 2ο διατμηματικό
συνέδριο φοιτητών φυσικοθεραπείας με θέμα «Η φυσικοθεραπεία στις αρχές του 21ου αιώνα», 2022 Μαΐου, Θεσσαλονίκη 2005.
19. Λεμάνη Δέσποινα,

Παπαρίζου Ευαγγελία,

Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα.

Φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. 2ο διατμηματικό συνέδριο φοιτητών
φυσικοθεραπείας με θέμα «Η φυσικοθεραπεία στις αρχές του 21ου αιώνα», 20 - 22 Μαΐου,
Θεσσαλονίκη 2005.
20. Βαρσαμίδου Ελένη, Παπαδοπούλου Ουρανία , Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα.
Χαλάρωση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. (POSTER) 2ο διατμηματικό συνέδριο φοιτητών
φυσικοθεραπείας με θέμα «Η φυσικοθεραπεία στις αρχές του 21ου αιώνα», 20-22 Μαΐου,
Θεσσαλονίκη 2005.

39

21. Γεωργιάδης Δημήτριος, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα.

Μυοπεριτοναικός πόνος.

(POSTER 2ο διατμηματικό συνέδριο φοιτητών φυσικοθεραπείας με θέμα «Η φυσικοθεραπεία στις
αρχές του 21ου αιώνα», 20-22 Μαΐου, Θεσσαλονίκη 2005.

22.

Παπαδοπούλου Ουρανία, Διόμου Γεωργία, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Evaluation
of patient with Respiratory Disfunction.

Αξιολόγηση

ασθενούς με Αναπνευστική

ο

Δυσλειτουργία.(poster). 1 Βαλκανικό συνέδριο φυσιοθεραπείας, 27-29 Μαΐου Δράμα 2005.

23.

Διόμου Γεωργία, Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα.

Respiratory Muscle Fatique-

Κόπωση των Αναπνευστικών Μυών. 1ο Βαλκανικό συνέδριο φυσιοθεραπείας, 27-29 Μαΐου,
Δράμα 2005.
24. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Διόμου Γεωργία, Παπαδοπούλου Ουρανία. Σύγχρονες
αναπνευστικές τεχνικές στην αποτελεσματικότητα της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης σε παιδιά με
χρόνια αποφρακτικά νοσήματα. 1ο Βαλκανικό συνέδριο φυσιοθεραπείας, 27 - 29 Μαΐου, Δράμα
2005.
25. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Τσανάκας Ιωάννης. Effects of active cycle of breathing
tecniques in position with and with out the head down in combination with expiratory excercises on
mucocilliary clearance in children with C.f. Ενεργός Κύκλος Τεχνικών Αναπνοής, 1ο Βαλκανικό
συνέδριο φυσιοθεραπείας, 27 - 29 Μαΐου, Δράμα 2005.

26.

Μισαηλίδου Βικτωρία, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Η αποτελεσματικότητα της
φυσιοθεραπείας σε ασθενείς στη ΜΕΘ. Ετήσιο Πανελλήνιο συμπόσιο φυσιοθεραπείας με θέμα:
«Ερευνητική απόδειξη και φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση» 25-27 Νοεμβρίου, Αθήνα 2005.

27.

Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Καμπαρούδη Γεωργία, Βαρσαμίδου Ελένη.

Η

αποτελεσματικότητα της αναπνευστικής Φυσιοθεραπείας στο πρωτοπαθές σύνδρομο δυσκινησίας
των κροσσών. Ετήσιο Πανελλήνιο συμπόσιο φυσιοθεραπείας με θέμα: «Ερευνητική απόδειξη και
φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση», 25 - 27 Νοεμβρίου, Αθήνα 2005.

28.

Παπαδοπούλου Ουρανία, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Διόμου Γεωργία. Τα
αποτελέσματα της άσκησης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού. 30 Διεθνές
συνέδριο με θέμα «Ιατρική της άθλησης στον 21 αιώνα», 8-10 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη 2005.
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29. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Eφαρμογή αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας σε
διαφορετικές ηλικίες παιδιών με Χρόνια Αποφρακτικά Νοσήματα. Συνέδριο του Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης του Πανελληνίου Συλλόγου φυσιοθεραπευτών με θέμα: «Φυσιοθεραπεία στην
παιδιατρική», 18-19 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη 2006.
30. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Τσανάκας Ι. Ενεργός Κύκλος Τεχνικών Αναπνοής, 8ο
Διεθνές συνέδριο αθλητιατρικής εταιρείας της Ελλάδος, 5ο Ελλάδας - Κύπρου 12-14 Μαΐου,
Θεσσαλονίκη 2006.
31. Διόμου Γεωργία, Παπαδοπούλου Ουρανία, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Ο Ρόλος των
Αναπνευστικών Μυών στην Αναπνοή. Κόπωση –Αδυναμία, 8ο Διεθνές συνέδριο αθλητιατρικής
εταιρείας της Ελλάδος, 5ο Ελλάδας - Κύπρου 12-14 Μαΐου, Θεσσαλονίκη 2006.
32. Διόμου Γεωργία, Παπαδοπούλου Ουρανία, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Συμμόρφωση
στη Θεραπεία Ασθενών με Χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα 8ο Διεθνές συνέδριο αθλητιατρικής
εταιρείας της Ελλάδος, 5ο Ελλάδας- Κύπρου 12-14 Μαΐου, Θεσσαλονίκη 2006.
33. Κοταράς Ιωάννης, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Αποτελεσματικότητα Αναπνευστικής
Φυσικοθεραπείας σε καρδιακές. 8ο Διεθνές συνέδριο αθλητιατρικής εταιρείας της Ελλάδος, 5ο
Ελλάδας - Κύπρου 12-14 Μαΐου, Θεσσαλονίκη 2006.
34. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Τσανάκας I.

Αποτελεσματικότητα Μεθόδων

Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας στην Βλεννοκροσσωτή Κάθαρση σε Παιδιά με Κυστική Ίνωση
8ο Διεθνές συνέδριο αθλητιατρικής εταιρείας της Ελλάδος, 5ο Ελλάδας - Κύπρου 12-14 Μαΐου,
Θεσσαλονίκη 2006.
35. Λιάκος Σωτήρης, Δούκας Αντώνιος, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Μισαηλίδου
Βικτωρία.

Οσφυοπυελικός πόνος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 3ο Επιστημονικό

διατμηματικό συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 11-13 Μαΐου, Λαμία 2007.
36. Λιάκος Σωτήρης, Δούκας Αντώνης, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Η επίδραση των
θέσεων στη διανομή του πνευμονικού αερισμού. 3ο Επιστημονικό διατμηματικό συνέδριο
Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 11-13 Μαΐου, Λαμία 2007.
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37. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Σύγχρονες Συσκευές Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας.
17Ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσιοθεραπείας με θέμα: «Μυϊκό Σύστημα: Λειτουργία –
Δυσλειτουργία - Αποκατάσταση», 23- 25 Νοεμβρίου Αθήνα 2007.
38. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Ο ρόλος του Φυσικοθεραπευτή στα εξωτερικά ιατρεία σε
παιδιά με κυστική ίνωση. Συνέδριο του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης, Μάρτιος 2008.
39. Γεωργαντής Βικέντιος, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Η συνεισφορά στη γιόγκα στην
πρόληψη και αποκατάσταση αθλητικών τραυμάτων. 20 Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «
Σύγχρονος τρόπος ζωής και πρόληψη καρδιαγγειακών και μυοσκελετικών παθήσεων», 28-30
Μαΐου, Θεσσαλονίκη 2009.
40. Σκαμάγκη Γλυκερία, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Η επίδραση της άσκησης στην
αναπνευστική λειτουργία και στη μείωση του λίπους. 4ο Επιστημονικό διατμηματικό συνέδριο
Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 15 - 17 Μαΐου, Αίγιο 2009.
41. Σράτογλου Π., Κατσουπάκης Δ., Χριστάρα Α. Η μάλαξη με δακτυλοπίεση στην αντιμετώπιση
μιας αυχενοβραχιαλγίας. 4ο Επιστημονικό διατμηματικό συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας,
15-17 Μαΐου, Αίγιο 2009.
42. Λαμπούδη Δ., Χριστάρα - Παπαδοπούλου Α. Αξιολόγιση της δύσπνοιας σε ασθενείς με χρόνια
αποφρακτικά νοσήματα. 4ο Επιστημονικό διατμηματικό συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας,
15-17 Μαΐου, Αίγιο 2009.
43. Καμπαρούδη Γεωργία, Παπαδοπούλου Ουρανία, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα.
Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία στο Πρωτοπαθές Σύνδρομο Δυσκινησίας των Κροσσών
(Poster). Συνέδριο του παραρτήματος Θεσσαλονίκης του Πανελληνίου συλλόγου
φυσιοθεραπευτών με θέμα: «Αξιολόγηση θεραπευτική άσκηση», 30-1 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη
2008.
44. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. 1ο Πανελλήνιο παιδοπνευμονολογικό συνέδριο Θέμα
Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε παιδιά με κυστική ίνωση, Θεσσαλονίκη 2010.
45. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Αναστασίου Αικατερίνη, Βερβέρης Γιώργος. Η επίδραση
της σκολίωσης στην αναπνευστική λειτουργία, 21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας
με Θέμα : «Αναπηρία και Σύγχρονη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση» (25, 26, 27 Νοεμβρίου
Αθήνα 2011).
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46. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Αναστασίου Αικατερίνη, Βερβέρης Γιώργος. Η επίδραση
της φυσικοθεραπείας στην αναπνευστική λειτουργιά σε παχύσαρκο άνδρα. Μελέτη ατομικής
περίπτωσης. 21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με Θέμα : «Αναπηρία και
Σύγχρονη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση» (25, 26, 27 Νοεμβρίου Αθήνα 2011).
47. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Κωνσταντινίδη Μαρία. Φυσικοθεραπεία σε νεογνά με
αναπνευστικές παθήσεις

21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με Θέμα :

«Αναπηρία και Σύγχρονη

φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση»

(25,26,27 Νοεμβρίου Αθήνα

2011).
48. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Αναστασίου Αικατερίνη. Επηρεάζει την αναπνευστική
λειτουργία η μικρού βαθμού σκολίωση με γωνία Cobb μικρότερη των 20 μοιρών; (poster)

21ο

Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με Θέμα : «Αναπηρία και Σύγχρονη
Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση» (25, 26, 27 Νοεμβρίου Αθήνα 2011).
49. Καλλίστρατος Ηλίας, Τολιόπουλος Ιωάννης, Γέρου Σπυρίδων, Χριστάρα - Παπαδοπούλου
Αλεξάνδρα. <<Τραυματισμοί και προσαρμοστικές αντιδράσεις βελτιώσεις του ανοσοποιητικού
συστήματος και του συστήματος ελέγχου φλεγμονής – πόνου σε έφηβους αθλητές αγωνιστικής
κολύμβησης, 21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με Θέμα : «Αναπηρία και
Σύγχρονη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση (25, 26, 27 Νοεμβρίου Αθήνα 2011).
50. Παπαδοπούλου Μελίνα, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Αποτελεσματικότητα των
τεχνικών της αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας στην κυστική ίνωση. 3η Ημερίδα Νέων
Συναδέλφων, 28 Μαΐου , Θεσσαλονίκη 2011.
51. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Αναστασίου Αικατερίνη, Παπαδοπούλου Ουρανία.
Επιπτώσεις της σκολίωσης στο αναπνευστικό σύστημα και φυσικοθεραπευτική προσέγγιση,. 22 0
Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με Θέμα : « Φυσικοθεραπεία. Σύγχρονες τάσεις
και προοπτικές» (7, 8, 9 Δεκεμβρίου, Αθήνα 2012).
52. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλ., Κωνσταντινίδη Μαρία, Σαχανίδου Γεωργία. Συνδυασμός
φυσικοθεραπείας με μουσικοθεραπεία σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο.Διεθνές Επιστημονικό
Συνέδριο Φυσικοθεραπείας (7, 8, 9 Ιουνίου 2013).
53. Βερβέρης Γεώργιος, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Η αποτελεσματικότητα της
αναπνευστικής φυσικοθεραπείας σε χειρουργικές επεμβάσεις θώρακα. Διεθνές Επιστημονικό
Συνέδριο Φυσικοθεραπείας (7, 8, 9 Ιουνίου 2013).
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54. Ουρανία Παπαδοπούλου, Τσιλιγγίρη Μαρία, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Αναστασίου
Αικατερίνη. Η επίδραση της κοιλιακής παχυσαρκίας στην αναπνευστική λειτουργία.
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας (7, 8, 9 Ιουνίου 2013).
55.

Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Αγγελοπούλου Ευαγγελία, Σαχανίδου Γεωργία,
Καλτσιού Θεοπίστη. Η συμβολή της φυσιοθεραπείας στην πρόληψη και στη θεραπεία του
λεμφοιδήματος. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας (7, 8, 9 Ιουνίου 2013).

56. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα,

Γεωργιάδου Μαρία. Πρόληψη λεμφοιδήματος και

διατήρηση σωστής θέσης με προγράμματα αναπνευστικής φυσιοθεραπείας και χαλάρωσης σε
γυναίκες μετά από μαστεκτομή – video. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας (7, 8, 9
Ιουνίου 2013).
57. Φέκος Χρυσοβαλάντης, Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλ.,

Μήτσιου Μαρία. Θεραπευτικά

πρωτόκολλα αποκατάστασης της σεξουαλικής δυσλειτουργίας στη γυναίκα μετά τον τοκετό, 70
Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, Ιατρική της άθλησης στον 210 αιώνα, Θεσσαλονίκη,
29 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2013.
58. Φωτιάδης Αλεξ., Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξ., Μήτσιου Μαρία. Εγκάρσια εν τω βάθει μάλαξη, 70 Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, Ιατρική της άθλησης στον 21 0 αιώνα,
Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2013.
59. Φέκος Χρυσοβαλάντης, Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα.

Ανατομική και φυσιολογική

ανάλυση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας στη γυναίκα μετά τον τοκετό και ο ρόλος της
φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στην αποκατάσταση,

220 Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο

Φυσικοθεραπείας με Θέμα : « Φυσικοθεραπεία. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές» (24, 25, 26
Νοεμβρίου, Αθήνα 2013).
60. Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Σύρου Νεκταρία, Σαχανίδου Γεωργία, Μήτσιου Μαρία.
Trigger Points (TPs), Μυικά σημεία πυροδότησης πόνου, 70 Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή
συμμετοχή, Ιατρική της άθλησης στον 210 αιώνα, Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου
2013.
61. Χριστάρα -Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Κυτριλάκης Άγγελος, Σαχανίδου Γεωργία, Μήτσιου
Μαρία. Η επίδραση της φυσικοθεραπείας σε οσφυοπυελικό πόνο κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και μεταγεννητικά, 70 Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, Ιατρική της
άθλησης στον 210 αιώνα, Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2013.
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62. Ζουλέκου Αντώνης, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλ., Μήτσιου Μαρία. Η αποτελεσματικότητα της
λεμφικής μάλαξης και της κινησιοθεραπείας σε λεμφοίδημα, 70 Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή
συμμετοχή, Ιατρική της άθλησης στον 210 αιώνα, Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου
2013.
64. Σύρου Νεκταρία1,

Παπαδοπούλου Ουρανία2,

Χριστάρα Αλεξάνδρα3,

Φέκος

Χρυσοβαλάντης , Φυσικοθεραπεία σε παιδιά με Κυστική ίνωση, 24 Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο
1

0

Φυσικοθεραπείας με Θέμα : « Επανεκκίνηση, Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, Μια σύχγρονη
διεπιστημονική προσέγγιση » (5, 6, 7 Δεκεμβρίου, Αθήνα 2014).
,
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κυστική ίνωση σύμφωνα με τη γενετική της νόσου μεταβιβάζεται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο
τρόπο κληρονόμησης στους απογόνους. Προκαλείται από μία ποικιλία μεταλλάξεων στο γονίδιο
του ρυθμιστή της διαμεμβρανικής αγωγιμότητας της κυστικής ίνωσης.
Σκοπός. Να τονιστεί, πως η αναπνευστική φυσικοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει τα κλινικά
συμπτώματα και την πνευμονική λειτουργία συνεπώς και τη γενική υγεία των παιδιών, μέσα από
την εφαρμογή της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Βάση δεδομένων PubMed για τη μελέτη βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων και ερευνητικών εργασιών
των τελευταίων 5 χρόνων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο ενεργός κύκλος αναπνοών (Ε.Κ.Α.) είναι εξίσου αποτελεσματικός με την αυτογενή παροχέτευση
και τις συσκευές ταλάντωσης για την κάθαρση των αεραγωγών όσον αφορά τη λειτουργία των
πνευμόνων, τον κορεσμό O2 και το βάρος πτυέλων. Η αερόβια άσκηση ενισχύει τη λειτουργία
των αναπνευστικών μυών (μέγιστη εισπνευστική κ εκπνευστική πίεση), και σε συνδυασμό με τον
Ε.Κ.Α. βοηθά στη βελτίωση της μυικής δύναμης και αντοχής, στην ενίσχυση της αερόβιας
απόδοσης και στην αύξηση της θωρακικής κινητικότητας. Επίσης, η χρήση συσκευών ΡΕΡ
αποτελεί μια συμπληρωματική θεραπεία- και διασκεδαστική στα παιδιά- για την απομάκρυνση των
εκκρίσεων. Απαραίτητη, η σωστή καθοδήγηση και ενημέρωση από τους φυσικοθεραπευτές στους
γονείς ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη θεραπεία.
Λέξεις κλειδιά: cystic fibrosis, aerobic exercise, respiratory physiotherapy, chest physical therapy,
devices for airway clearance, active cycle of breathing technique.
65. Σαχανίδου Γεωργία1, Φέκος Χρυσοβαλάντης1 , Παπαδοπούλου Ουρανία 2
Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλ.3. Eφαρμογή της μεθόδου Klapp σε Ιδιοπαθή Σκολίωση με το κοίλο
δεξιά, 240 Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με Θέμα : « Επανεκκίνηση, Διεθνείς

45

κατευθυντήριες οδηγίες, Μια σύχγρονη διεπιστημονική προσέγγιση » (5, 6, 7 Δεκεμβρίου, Αθήνα
2014).
,
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή. Η μέθοδος klapp περιλαμβάνει ασκήσεις οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε ένα ευρύ
φάσμα νοσημάτων και δυσμορφιών του θώρακα και της σπονδυλικής στήλης ιδιαίτερα στα νεαρά
άτομα. Eίναι μια αρκετά παλαιά, αλλά επαναστατική μέθοδος ενεργητικής αντιμετώπισης, σε
αντίθεση με τη χρήση σπονδυλικού κηδεμόνα. Παρόλα αυτά η εφαρμογή της μεθόδου αυτής, είναι
περιορισμένη στην Ελλάδα, αφού ακόμη τα ινία στην αντιμετώπιση των επικείμενων νοσημάτων και
δυσμορφιών κατέχουν, η αντιμετώπιση με χειρουργικές επεμβάσεις και με κηδεμόνες αντίστοιχα.
Σκοπός. Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό να τονίσει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των ασκήσεων
klapp τόσο στην πρόληψη, όσο και στη θεραπεία δυσμορφιών του θώρακα και της σπονδυλικής,
καθώς επίσης, να προωθήσει τη γνώση σχετικά με την επικείμενη μέθοδο, περιγράφοντας και
απεικονίζοντας

16 ασκήσεις, εντοπισμένες στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης όπου αυτές

εφαρμόζονται
Μέθοδος. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση που είχε σα θέμα τις ασκήσεις klapp και
την αποτελεσματικότητα τους σε δυσμορφίες της σπονδυλικής στήλης. Για την αναζήτηση της
βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pub med, Medline με λέξεις
κλειδιά : αερισμός, αναπνευστική σύστημα, μέθοδος klapp, δυσμορφίες σπονδυλικής στήλης. Η
παραγκώνιση της μεθόδου klapp διαφαίνεται ακόμη και από την εξαιρετικά περιορισμένη
βιβλιογραφία ή επιστημονική αρθρογραφία που θα βρει όποιος ασχοληθεί σχολαστικά με αυτή .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Τα ερευνητικά στοιχεία βάση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που έγινε ,
αποδεικνύουν την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Οι ασκήσεις klapp γίνονται με συμμετρικό και ασύμμετρο τρόπο, με σκοπό την
ευλυγισία, επιμήκυνση, ενδυνάμωση και διόρθωση της σπονδυλικής στήλης και του θώρακα, με
αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση και την αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης, καθώς
επίσης και τη μείωση των συμπτωμάτων του πόνου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τα
πλεονεκτήματα της ενεργητικής αυτής άσκησης είναι πολλά περισσότερα σε σύγκριση με αυτά της
παθητικής επίδρασης. Με την ενεργητική συμμετοχής του ασθενή και τη συνεχή εκπαίδευση των
κινητικών και στατικών μυών του σώματός του, επιτυγχάνεται μια καλή αίσθηση της στάσης η οποία
αποτελεί και τον απώτερο σκοπό της μεθόδου.
66. Γκρέτα φέιζο PT 1 ,Σταυράκης Γεώργιος PT2,OMPT,NDT,DN

Παπαδοπούλου Ουρανία3, MSC,Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση σε παιδιά με εγκεφαλική
παράλυση, 30 Διεθνές συνέδριο του περιφερειακού τμήματος Θεσσαλονικης, Χαλκιδικής και Κιλκίς
του πανελληνίου συλλόγου, Θεσσαλονίκη 23-25, 2015.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η εγκεφαλική παράλυση θεωρείται μια μόνιμη αλλά μεταβλητή διαταραχή της
κινητικότητας και των στάσεων του σώματος, που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων
ζωής και οφείλεται σε εγκεφαλική βλάβη με δυσμενή επίδραση στη διαμόρφωση του ατόμου κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξης του. H παγκόσμια συχνότητα εμφάνισης της εγκεφαλικής παράλυσης είναι
περίπου 2 έως 2.5/1000 ζωντανές γεννήσεις, με την κλινική εικόνα της να ποικίλλει πολύ ανάλογα με
το είδος και τον βαθμό της βλάβης του εγκεφάλου, της επακόλουθης κλινικής εκδήλωσης, της
κατανομής, των αναπτυσσόμενων ανωμαλιών και της ηλικίας.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να τονιστεί ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα της
φυσικοθεραπείας σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.
Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και οι πληροφορίες πάρθηκαν μέσω της
σύγχρονης ελληνικής και αγγλικής βιβλιογραφίας, ερευνητικών εργασιών και ηλεκτρονικών πηγών
(pub med).
Αποτέλεσμα: Η φυσικοθεραπεία στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση σε όλες τις μορφές παίζει
κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της κατάστασης του παιδιού, εστιάζει στη λειτουργική κίνηση και τη
βέλτιστη των δυνατοτήτων του, χρησιμοποιώντας φυσικές προσεγγίσεις για την προώθηση, τη
διατήρηση και την αποκατάσταση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής ευημερίας.
Συμπέρασμα: Από τη βιβλιογραφία διαπιστώθηκε, ότι η εφαρμογή της φυσικοθεραπείας παίζει
σημαντικό ρόλο σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και έγκειται στο να επιτρέπει σε αυτά να
επιτύχουν απόδοση στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους μειώνοντας το βαθμό αναπηρίας και
ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή στις δραστηριότητας της καθημερινής ζωής.
67. Σταυράκης Γεώργιος PT 1,OMPT,NDT,DN , Γκρετα Φειζο PT 2, Χριστάρα-Παπαδοπούλου
Αλεξάνδρα PhD, Αναπνευστική φυσικοθεραπεία σε παιδιά με χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες (ΧΑΠ)
ηλικιας 1-14 ετών , Θεσσαλονίκη 23-25, 2015.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Βασικό κοινό χαρακτηριστικό όλων των χρόνιων αποφρακτικών πνευμονοπαθειών
αποτελεί η απόφραξη και η στένωση των αεροφόρων οδών του αναπνευστικού συστήματος εξαιτίας
της υπερέκκρισης βλέννας, που αδυνατεί να διοχετευθεί προς την έξοδο της. Άλλα χαρακτηριστικά
των παθήσεων αυτών αποτελούν, το οίδημα στο βλεννογόνο των πνευμόνων και η σύσπαση των
λείων μυϊκών ινών των βρόγχων. Παράλληλα παρατηρείται μια ανομοιόμορφη κατανομή του όγκου
του αέρα στους πνεύμονες και μια δυσκολία στην εκπνοή, η οποία γίνεται ενεργητικά, αυξάνοντας
έτσι το έργο της αναπνοής.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση και κατανόηση της ανατομίας και της φυσιολογίας του
αναπνευστικού συστήματος των παιδιών, καθώς και η ανάλυση των μεθόδων-τεχνικών της
αναπνευστικής φυσικοθεραπείας για την αντιμετώπιση των συνηθέστερων χρόνιων αποφρακτικών
πνευμονοπαθειών που συναντούμε στα παιδιά ηλικίας 1-14 ετών.
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Μέθοδοι: Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση και οι πληροφορίες πάρθηκαν μέσω της σύγχρονης
ελληνικής και αγγλικής βιβλιογραφίας, ερευνητικών εργασιών και ηλεκτρονικών πηγών (Pub med).
Αποτέλεσμα: Οι τεχνικές και οι μέθοδοι τις αναπνευστικής φυσικοθεραπείας οι οποίες περιλαμβάνουν
την διδασκαλία διαφορετικών τύπων αναπνοής, την χαλάρωση των μυών, τη διδασκαλία του
ελεγχόμενου βήχα, την εφαρμογή βρογχικής παροχέτευσης και αναπνευστικών ασκήσεων καθώς και
την εκτέλεση ομαδικών προγραμμάτων φυσικοθεραπείας, έχουν να επιδείξουν θεαματικά
αποτελέσματα στον τομέα της πρόληψης και αποκατάστασης παιδιών με χρόνιες αποφρακτικές
πνευμονοπάθειες.
Συμπέρασμα: Συμπεραίνουμε πως η αναπνευστική φυσικοθεραπεία, ως αναπόσπαστο τμήμα της
έγκαιρης και πληρέστερης αγωγής, για την αντιμετώπιση των παιδιών-ασθενών με ΧΑΠ αλλά και
γενικότερα των αναπνευστικών παθήσεων, έχει συμβάλλει κατά πολύ στην βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ασθενών καθώς και στην αύξηση του μέσου όρου ζωής τους, με το να επιβραδύνει την
εξέλιξη της νόσου, να μειώνει τη συχνότητα και τη βαρύτητα των παροξυσμών και τέλος να βελτιώνει
τη φυσική αντοχή του ήδη επιβαρυμένου οργανισμού τους.
Λέξεις κλειδιά: Αναπνευστική φυσικοθεραπεία, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), παιδί,
πνεύμονας, αναπνευστικό σύστημα.
68. Μπαδές Πέτρος1, Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα2, Μήτσιου Μαρία2, Παπαδοπούλου
Ορανία3.Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς με καρκίνο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη σημερινή εποχή, ο καρκίνος αποτελεί μια από τις συχνότερες παθήσεις προσβάλλοντας μεγάλο
μέρος του πληθυσμού. Οι σημερινές θεραπευτικές προσεγγίσεις, που περιλαμβάνουν τη χειρουργική
παρέμβαση, την ακτινοβολία καθώς και τη χημειοθεραπεία οδηγούν συχνά σε παράπλευρες
επιπλοκές, επηρεάζοντας τη φυσική κατάσταση των ασθενών και παράλληλα περιορίζοντας την
ικανότητα της προσωπικής τους ανεξαρτησίας και της αυτοεξυπηρέτησής τους. Συχνές επιπλοκές της
θεραπευτικής αντιμετώπισης του καρκίνου αποτελούν η καταστροφή του οστίτη και συνδετικού
ιστού, το λεμφοίδημα, η έκπτωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας καθώς και μυοσκελετικές και
νευρολογικές επιπλοκές, οι οποίες έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς. Τα
παραπάνω οδηγούν στην ανάγκη της πιο εξειδικευμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση αυτών
των προβλημάτων. Στόχος αυτής της έρευνας είναι να αναδείξει τον πολύ σημαντικό ρόλο της
φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση ασθενών με καρκίνο, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής τους διαμέσου της βελτίωσης της μυϊκής δύναμης, της κινητικότητας και της λειτουργικής τους
ανεξαρτησίας. Εάν κρίνεται απαραίτητο, είναι σημαντική και η κοινωνική επανένταξη του ασθενούς
στον επαγγελματικό χώρο ή ακόμη και η αλλαγή τόσο του επαγγελματικού προσανατολισμού του όσο
και των διαφόρων κοινωνικών του δραστηριοτήτων με σκοπό την ολοκληρωμένη επαναφορά στις
λειτουργικές του δυνατότητες.

48

Μήτσιου Μαρία
Αικατερίνη 3

1

,Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα

2,

Κατόγλου Μελίνα

3,

Κατσίκα

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Physiotherapy, Physical Therapy, Cancer, Rehab, Rehabilitation, Alternative methods, Respiratory,
Exercise, Gymnastic, Oncology
69. Μήτσιου Μαρία 1 , Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα 2, Κατόγλου Μελίνα 3, Κατσίκα
Αικατερίνη 3.Αναπνευστική αποκατάσταση σε άτομα με νευρολογικές παθήσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι παθήσεις του νευρικού συστήματος που απαιτούν αναπνευστική φυσικοθεραπεία ξεκινούν απο
κακώσεις του νωτιαίου μυελού και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδεια μέχρι νευροπάθειες και
πολυομιελίτιδα.

Η

εστία

της

θεραπευτικής

αυτής

προσέγγισης

στοχεύει

αρχικά

στους

φυσικοθεραπευτές, αλλά και σε εξειδικευμένους στο αντικείμενο επαγγελματίες υγείας. Σκοπός αυτής
της βιβλιογραφικής ανασκοπικής εργασίας είναι η ανίχνευση, επεξεργασία και αξιολόγηση των λόγων
εμφάνισης των αναπνευστικών επιπλοκών, ως απόρροια των νευρολογικών παθήσεων. Συγκεκριμένα
ελέγχεται μέσα από τα επιστημονικά ευρήματα από τις βάσεις δεδομένων (PubMed, Google Scholar,
Scopus) οι τρόποι που συστήνονται έπειτα από θεραπευτικές εφαρμογές και οι εναλλακτικοί και
διάφοροι τρόποι σύμφωνα με τους οποίους έχουν τη δυνατότητα οι εξειδικευμένοι θεραπευτές να
μηδενίσουν ή να ελαττώσουν αυτές τις τεχνικές επιπτώσεις στη λειτουργική ικανότητα και φυσική
επάρκεια. Σύμφωνα με τις επιστημονικές ερευνητικές αναφορές διαπιστώνεται η έλλειψη οξυγόνου σε
νευρολογικούς ασθενείς με αποτέλεσμα την πρόκληση συμπτωμάτων ανησυχίας, τρόμου, κυάνωσης,
διανοητικής σύγχισης και απουσία συγκέντρωσης. Συνεπώς δυσκολεύει και η διαδικασία της
θεραπευτικής συνεδρίας όσο και της άμεσης και μακροχρόνιας θετικής επίδρασης μιας και δεν
υπάρχει η επιθυμητή στοιχειώδη συνεργασία εξειδικευμένου θεραπευτή και ασθενή. Αντίθετα με την
ορθή επιλογή των τεχνικών παρέμβασης και σε συνδυασμό με την σωστή τοποθέτηση των ασθενών
σε θέσεις από ύπτια, πρηνή,πλάγια και καθιστή εκμεταλλεύοντας την επίδραση της βαρύτητας, οι
παραπάνω συνέπειες εξομαλύνονται και ο πνευμονικός αερισμός, καθώς και η αποβολή των
εκκρίσεων ευνοείται. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται η καίρια σημασία που έχει το οξυγόνο για τον
ανθρώπινο οργανισμό μιας και είναι υπεύθυνο για την σωστή και αρμονική εκτέλεση της πλειοψηφίας
των βιοχημικών αντιδράσεων που πραγματοποιούνται σε αυτόν, όπως και για την παροχή επαρκούς
ενέργειας.
70. Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα.1, Ποιμενιδης Οννουφριος 2, Μήτσιου Μαρία 3.Κύφωση
στην παιδική ηλικία - φυσικοθεραπευτική παρέμβαση
Εισαγωγή. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα άτομα νεαρής
ηλικίας είναι αυτά της σπονδυλικής στήλης, με πρωτεύον την κύφωση. Η κακή στάση του σώματος
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και οι σχολικές τσάντες είναι 2 από τους λόγους που όλο και περισσότεροι γονείς βλέπουν το παιδί
τους να αποκτά μία λάθος στάση.
Σκοπός. της παρούσας εργασίας είναι να επιδειχθούν οι κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης

μίας

κυφωτικής κατάστασης σε άτομα νεαρής ηλικίας.
Μέθοδοι. Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση (pubmed) σε άρθρα που απευθύνονται στους τρόπους
αντιμετώπισης της κύφωσης σε άτομα νεαρής ηλικίας. Η κύφωση αν διαγνωσθεί νωρίς μπορεί να
αναιρεθεί μέσα από την σωστή φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση προλαμβάνοντας τις επίπονες
συνέπειες ενός χειρουργείου και των επιπλοκών που προκύπτουν από την κυφωτική στάση,
μυοσκελετικά προβλήματα και καρδιοαναπνευστικά.
Αποτελέσματα-Συζήτηση. Η εφαρμογη kinesio-tape σε συνδυασμό με κινησιοθεραπεία σε παιδιά με
κύφωση, φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα και επιπλέον βοηθά στη διατήρηση της καλής στάσης
και ανάπτυξης του παιδιού
Λέξεις κλειδιά: κύφωση, άσκηση, φυσικοθεραπεία, μάλαξη
exercise, physiotherapy, massage
71. Ομιλήτρια στο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας για την Ινώδη Κυστική Ίνωση σε
συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων Β. Ελλάδος με θέμα Φυσικοθεραπεία σε
παιδιά με Κυστική Ίνωση, Θεσσαλονίκη 21 Μαίου.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1. Hristara-Papadopoulou A, Jantceva Svetla. Respiratory Physiotherapy in Cystic Fibrosis: A
comparative study of conventional physiotherapy and active cycle of breathing techniques (ACBT)
in positions with and without the head down. Πρακτικά 13th Balkan Sports Medicine Conference,
7th International Conference of Sports Medicine Association of Greece, 4th Hellenic-Cyprian Sports
Medicine Conference. (Drama 29 April - 2 May, 2004).

2.Hristara-Papadopoulou A. Respiratory physiotherapy - Mucocilliary clearance in children with
chronic obstructive diseases. Πρακτικά 13th Balkan Sports Medicine Conference, 7th International
Conference of Sports Medicine Association of Greece, 4th Hellenic-Cyprian Sports Medicine
Conference. (Drama 29 April-2 May, 2004).
3. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Τσανάκας Ιωάννης. Ενεργός Κύκλος Τεχνικών Αναπνοής.
Πρακτικά 8ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, 5ο Ελλαδο - Κυπριακό
Αθλητιατρικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη 12-14 Μαΐου 2006).
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4. Διόμου Γεωργία, Παπαδοπούλου Ουρανία, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Συμμόρφωση
στη Θεραπεία Ασθενών με Χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα Πρακτικά 8ο Διεθνές συνέδριο
αθλητιατρικής εταιρείας της Ελλάδος, 5ο Ελλάδας - Κύπρου 12 - 14 Μαΐου, Θεσσαλονίκη 2006.
5. Διόμου Γεωργία, Παπαδοπούλου Ουρανία, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα . Ο Ρόλος των
Αναπνευστικών Μυών στην Αναπνοή. Κόπωση – Αδυναμία. Πρακτικά 8ο Διεθνές συνέδριο
αθλητιατρικής εταιρείας της Ελλάδος, 5ο Ελλάδας - Κύπρου 12-14 Μαΐου, Θεσσαλονίκη 2006.
6. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Τσανάκας Iωάννης. Αποτελεσματικότητα Μεθόδων
Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας στην Βλεννοκροσσωτή Κάθαρση σε Παιδιά με Κυστική Ίνωση.
Πρακτικά 8ο Διεθνές συνέδριο αθλητιατρικής εταιρείας της Ελλάδος, 5ο Ελλάδας- Κύπρου 12-14
Μαΐου, Θεσσαλονίκη 2006.
7. Παπαδοπούλου Ουρανία, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Διόμου Γεωργία. Τα
αποτελέσματα της άσκησης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού. 30 Διεθνές
συνέδριο με θέμα «Ιατρική της άθλησης στον 210 αιώνα», 8 - 10 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη 2005.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΩΣ ΚΡΙΤΗΣ
1. Είμαι ενεργός κριτής του περιοδικού Hippokratia από το 2006 έως το 2009
2. Είμαι ενεργός κριτής του περιοδικού Hippokratia τα τελευταία χρόνια από το 2009 έως
σήμερα
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Σημειώσεις που δίνονται στους φοιτητές του τμήματος φυσιοθεραπείας Β’ και Γ’, Ε’και Ζ
εξαμήνου:
1. Φυσιοθεραπεία IIΓ που περιέχει την αναπνευστική φυσιοθεραπεία, τον φυσιολογικό
τοκετό και τους ακρωτηριασμούς και δίνονται σε σπουδαστές Γ’ εξαμήνου. (1985 σελ. 90,
1987 σελ.250)
2. Αναπνευστική φυσιοθεραπεία, σημειώσεις που δίνονται στους σπουδαστές του Γ’
εξαμήνου (2001 σελ 200) και που περιέχει τις τεχνικές της αναπνευστικής φυσιοθεραπείας
και τις παθήσεις όπου εφαρμόζονται.
3. Μάλαξη I, σημειώσεις που δίνονται στους σπουδαστές του Β’ εξαμήνου. (1990 σελ. 90)
και που περιέχει τις τεχνικές της κλασσικής μάλαξης και την εφαρμογή τους στα διάφορα
μέρη του ανθρωπίνου σώματος.
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4. Τεχνικές θεραπευτικής μάλαξης, σημειώσεις που δίνονται στους σπουδαστές του Β’
εξαμήνου. (1999 σελ. 150) και που περιέχει τις τεχνικές της κλασσικής μάλαξης καθώς και
άλλων τεχνικώνθεραπευτικής μάλαξης και την εφαρμογή τους στα διάφορα μέρη του
ανθρωπίνου σώματος.
5. Σημειώσεις: Φυσιοθεραπεία στη χειρουργική, μαιευτική και γυναικολογία και ουρολογία
που δίνονται στους φοιτητές του Ζ’ εξαμήνου (Θεσσαλονίκη 2001, 2006).
6. Σημειώσεις: Φυσιοθεραπεία

στην Παιδιατρική, που δίνονται στους φοιτητές του Ε’

εξαμήνου (Θεσσαλονίκη 2011).
7.Σημειώσεις: Δεοντολογίας που δίνονται στους φοιτητές του ΣΤ’ εξαμήνου (Θεσσαλονίκη
2015, 2016).
Βιβλία που δίνονται στους φοιτητές του τμήματος φυσιοθεραπείας Β’ και Γ’ εξαμήνου:
7. Βιβλίο: Αναπνευστική φυσιοθεραπεία. Εκδόσεις Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 2004 σελ.251
8. Βιβλίο: Αναπνευστική φυσιοθεραπεία. Β Έκδοση Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 2009 σελ. 290
9. Βιβλίο: Τεχνικές θεραπευτικής μάλαξης. Εκδόσεις Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 2002 σελ. 160
10. Βιβλίο: Τεχνικές μάλαξης. Εκδόσεις Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης , 2010 σελ.280
11.Βιβλίο:Φυσικοθεραπεία

στην

Παιδιατρική,

Εκδόσεις

Χριστάρα

Παπαδοπούλου

Αλεξάνδρα, Γεωργιάδου Αθηνά, Παπαδοπούλου Ουρανία, 2014
12. Βιβλίο: Αναπνευστική φυσιοθεραπεία, Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Εκδόσεις
Χριστάρα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Παπαδοπούλου Ουρανία, 2014
13. . Βιβλίο: Θεραπευτική μάλαξη, Χριστάρα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Παπαδοπούλου
Ουρανία, Εκδόσεις Χριστάρα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Παπαδοπούλου Ουρανία, 2015
Επίσης:
11. Συγγραφή – επιμέλεια φακέλου πληροφοριών του τμήματος φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι
Θεσσαλονίκης στα Ελληνικά
12. Συγγραφή – επιμέλεια φακέλου πληροφοριών του τμήματος φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι
Θεσσαλονίκης στα Αγγλικά
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13. Συγγραφή – επιμέλεια Οδηγού Πτυχιακών Εργασιών του τμήματος φυσικοθεραπείας
Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Καλλίστρατος Ηλίας
14. Προσωπική αναφορά στα Αγγλικά
15. Προσωπική αναφορά στα Ελληνικά
ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ
Το σύνολο των ετεροαναφορών ανέρχεται σε 16 τα οποία βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων
όπως του web of Science και Scopus
1. Hristara - Papadopoulou A1, Tsanakas J2 , Diomou G3 ,Papadopoulou O4. Currend
devices of respiratory physiotherapy, Hippokratia Medical Journal, Thessaloniki 2008,
12:211-220
1. Cibele Cristine Berto Marques da SilvaI; Sonia Lucia Pacheco de Toledo
CarvalhoII; Celso Ricardo Fernandes de CarvalhoIII, Development of a multimedia
tool

for

teaching

bronchial

hygiene,

Fisioter.

Pesqui. vol.16 no.1 São

Paulo Jan./Mar. 2009
2.Sandro Valter HostynI; Cíntia JohnstonII; Josefina Aparecida P. BragaIII; Werther
Brunow de CarvalhoIV; Solange Cristiane NogueiraV, Respiratory therapy in
children with sickle cell disease and acute chest syndrome, Rev. paul.
pediatr. vol.29 no.4 São Paulo Dec. 2011

3. Gosselink, Rik PhD; Schrever, Katleen MSc; Cops, Philippe MSc; Witvrouwen,
Hilde BSc; De Leyn, Paul MD, PhD; Troosters, Thierry PhD; Lerut, Antoon MD,
PhD; Deneffe, Georges MD, PhD; Decramer, Marc MD, PhD, Incentive spirometry
does not enhance recovery after thoracic surgery, March 2000 - Volume 28 - Issue
3 - pp 679-683

4. Anthony S. Shakespeare, Aspiration lung disorders in bovines: A case report and
review
Journal of the South African Veterinary Association; Vol 83, No 1 (2012), 7 pages.
doi: 10.4102/jsava.v83i1.921
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5. Wellington Pereira dos Santos Yamaguti, Eliana Takahama Sakamoto, Danilo
Panazzolo, Corina da Cunha Peixoto, Giovanni Guido Cerri, André Luis Pereira
Albuquerque, Diaphragmatic mobility in healthy subjects during incentive
spirometry with a flow-oriented device and with a volume-oriented device,
Brazilian Thoracic Association, 2010, Vol 36 - Ed 6 - page 738 to 745
(November/December)

6. Cibele Cristine Berto Marques da SilvaI; Sonia Lucia Pacheco de
Toledo CarvalhoII; Celso Ricardo Fernandes de CarvalhoIII
7. Desenvolvimento de um recurso didático multimídia para o ensino de
higiene brônquica , Development of a multimedia tool for teaching
bronchial hygiene, Fisioter Pesq. v.16 n.1 São Paulo mar. 2009
8. Roman Nowobilski1,2, Tomasz Włoch1,2, Maciej Płaszewski3,
Andrzej Szczeklik1, Efficacy of physical therapy methods in airway
clearance in patients with chronic obstructive pulmonary disease, A
critical

review,

POLSKIE

ARCHIWUM

MEDYCYNY

WEWNĘTRZNEJ 2010; 120 (11)
9. Alves C.E, Mechanical analysis of an oscillatory positive expiratory pressure
device used in respiratory rehabilitation, Aug. 31 2010-Sept. 4 2010, p (2477-2480)
10. Sandro Valter Hostyn1, Cíntia Johnston2, Josefina Aparecida P. Braga3,
Werther Brunow de Carvalho4, Solange Cristiane Nogueira5, Fisioterapia
respiratória em crianças com doença falciforme e síndrome torácica aguda
Respiratory therapy in children with sickle cell disease and acute chest syndrome,
Rev Paul Pediatr 2011;29(4):663-8.

11. S Savci, DI Ince, H Arikan - rguhs.ac.in
Brief resume of the intended work
2. Hristara - Papadopoulou A1, Tsanakas J2.

Results

of active cycle of breathing

technique and convencional physiotherapy on mucocilliary clearance, Hippokratia
Medical Journal ,Thessaloniki 2007, 11:202-204.
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12. E Mitchell, S Coyle, NE O'Connor, Diamond, D. ; Ward, T. , Breathing
Feedback System with Wearable Textile Sensors IEEE, Singapore, January 2010,

13. Coyle, S.; Morris, D.; King-Tong Lau; Diamond, D.; Moyna, N. Textile-Based
Wearable

Sensors

for

Assisting

Sports

Performance

Wearable and Implantable Body Sensor Networks, 2009 Page(s): 307 – 311

14. Carlos, RCorcoran, B. ; Diamond, D. ; Tomas, W. ; Aaron, M. ; Stroiescu, F. ;
Daly, K, Web-based sensor streaming wearable for respiratory monitoring
applications,

Sensors

IEEE,

28-31

Oct.

2011

15. Wellington Pereira dos Santos YamagutiI; Eliana Takahama SakamotoII; Danilo
PanazzoloIII; Corina da Cunha PeixotoIV; Giovanni Guido CerriV; André Luis
Pereira AlbuquerqueVI Mobilidade diafragmática durante espirometria de incentivo
orientada

a

fluxo

e

a

volume

em

indivíduos

sadios,

J.

bras.

pneumol. vol.36 no.6 São Paulo Nov./Dec. 2010

16. P Borka1, K Gyurkovits2, J Bódis3, Comparative study of PEP mask and
Flutter on expectoration in cystic fibrosis patients, Acta Physiologica Hungarica,
Volume 99 (3), pp. 324–331 (2012)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΑΤΕΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Συμμετοχή στις παρακάτω επιτροπές του τμήματος τα τελευταία χρόνια .
1. Υπεύθυνη ομάδας μαθημάτων
2. Υπεύθυνη πτυχιακών εργασιών
3. Αναπληρώτρια ομάδας μαθημάτων
4. Υπεύθυνη καταστροφής υλικού
5. Υπεύθυνη αναλώσιμου υλικού στη ΣΕΥΠ
6. Αναπληρώτρια προϊσταμένη
7. Επιτροπή αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών
8. Επιτροπή μετεγγραφών - κατατάξεων
9. Υπεύθυνη δηλώσεων μαθημάτων- πτυχιακών εργασιών
10. Επιτροπή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
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11. Επιστημονική υπεύθυνη στο πρόγραμμα του ΙΔΒΕ με τίτλο Εξειδίκευση στην
Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία. 2014-2015, 2015-2016
12. Επιστημονική

υπεύθυνη

στο

μεταπτυχιακό

πρόγραμμα

του

τμήματος

φυσικοθεραπείας με τίτλο Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία. 2015-2016
13. Πρόεδρος του τμήματος φυσικοθεραπείας 2015-2016

Σπουδαστικό έτος 2009-2010
Επιτροπή κατάρτισης εβδομαδιαίου προγράμματος και προγράμματος εξετάσεων.
Επιτροπή αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών.
Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.
Σπουδαστικό έτος 2010-2011
Επιτροπή κατάρτισης εβδομαδιαίου προγράμματος και προγράμματος εργασιών.
Επιτροπή αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών.
Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.
Επιτροπή καταστροφής, απογραφής και διαχείρησης υλικών.
Σπουδαστικό έτος 2011-2012
Επιτροπή κατάρτισης εβδομαδιαίου προγράμματος και προγράμματος εργασιών.
Επιτροπή αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών.
Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.
Επιτροπή καταστροφής, απογραφής και διαχείρησης υλικών.
Επιτροπή πρακτικής άσκησης.
Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων.
Σπουδαστικό έτος 2012-2013
Επιτροπή κατάρτισης εβδομαδιαίου προγράμματος και προγράμματος εργασιών.
Επιτροπή αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών.
Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.
Επιτροπή καταστροφής, απογραφής και διαχείρησης υλικών.
Επιτροπή πρακτικής άσκησης.
Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων.
Σπουδαστικό έτος 2013-2014
Επιτροπή πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ
Επιτροπή αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών.
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Υπεύθυνη Πτυχιακών Εργασιών και κατάρτισης προγράμματος εξέτασης πτυχικών
εργασιών
Επιτροπή καταστροφής, απογραφής και διαχείρισης υλικών
Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων
Σπουδαστικό έτος 2014-2015
Επιτροπή πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ
Επιτροπή αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών.
Υπεύθυνη Πτυχιακών Εργασιών και κατάρτισης προγράμματος εξέτασης πτυχικών
εργασιών
Επιτροπή καταστροφής, απογραφής και διαχείρισης υλικών
Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων
Υπεύθυνη Εργαστηρίων & αιθουσών, Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής, 39, 40
Σπουδαστικό έτος 2015-2016
Επιτροπή πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ
Επιτροπή αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών.
Υπεύθυνη Πτυχιακών Εργασιών και κατάρτισης προγράμματος εξέτασης πτυχικών
εργασιών
Επιτροπή καταστροφής, απογραφής και διαχείρισης υλικών
Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων
Υπεύθυνη Εργαστηρίων & αιθουσών, Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής, 39, 40

ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΕΙ-Θ
1. 2008. Μέλος επιτροπής παραλαβής βιβλίων τμήματος Φυσικοθεραπείας της ΣΕΥΠ μέχρι
31-10-2008 (απόφαση της αριθμ. 10/23-4-2008 συνεδρίασης Συμβουλίου ΑΤΕΙ/Θ)
2. Μέλος επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες της ΣΕΥΠ για το ακαδημαϊκό
έτος 2008-2009, (απόφαση της αριθμ. 22/11-9-2008 συνεδρίασης Συμβουλίου ΑΤΕΙ/Θ)
3. Μέλος επιτροπής δευτεροβάθμιας κρίσης ενστάσεων (απόφαση της αριθμ. 28/11-11-2008
συνεδρίασης Συμβουλίου ΑΤΕΙ/Θ)
4. 2009. Μέλος επιτροπής διενέργειας δημόσιου τακτικού ανοικτού πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης μη εστεγασμένων
χώρων του ΑΤΕΙ/Θ ως μικροκαταστήματα, (απόφαση της αριθμ. 21/15-7-2009 συνεδρίασης
Συμβουλίου ΑΤΕΙ/Θ)
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5. 2009. Μέλος επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες της ΣΕΥΠ για το
ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (απόφαση της αριθμ. 23/20-8-2009 συνεδρίασης Συμβουλίου
ΑΤΕΙ/Θ)
6. 2009 Μέλος επιτροπής διενέργειας δημόσιου τακτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για τη σίτιση των φοιτητών του
ΑΤΕΙ/Θ και των παραρτημάτων του στο Κιλκίς, στα Ν. Μουδανιά και στην Κατερίνη με το
σύστημα της κάρτας σίτισης δύο γευμάτων την ημέρα για δύο έτη και με δυνατότητα
παράτασης για ένα επιπλέον έτος, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ
προϋπολογισμό σίτισης, συνολικού προϋπολογισμού 6.210.000,00€ δημόσιου τακτικού
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
προσφορά, για τη σίτιση των φοιτητών του ΑΤΕΙ/Θ και των παραρτημάτων του στο Κιλκίς,
στα Ν. Μουδανιά και στην Κατερίνη με το σύστημα της κάρτας σίτισης δύο γευμάτων την
ημέρα για δύο έτη και με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος, σύμφωνα με τον
εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ προϋπολογισμό σίτισης, συνολικού προϋπολογισμού
6.210.000,00€ (απόφαση της αριθμ. 29/8-10-2009 συνεδρίασης Συμβουλίου ΑΤΕΙ/Θ)
7. 2010. Μέλος επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για την επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων και σωληνώσεων WC
του κτιρίου της ΣΔΟ του ΑΤΕΙ/Θ προϋπολογισμού δαπάνης 14.950,006 με ΦΠΑ (απόφαση
της αριθμ. 4/19-3-2010 συνεδρίασης Συμβουλίου ΑΤΕΙ/Θ)
8. 2010. Μέλος επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για την επισκευή των εγκαταστάσεων του εργαστηρίου εντομολογίας του
τμήματος Φ.Π. του ΑΤΕΙ/Θ προϋπολογισμού δαπάνης 14.950,006 με ΦΠΑ (απόφαση της
αριθμ. 6/27-4-2010 συνεδρίασης Συμβουλίου ΑΤΈΙ/Θ)
9. Μέλος επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες της ΣΕΥΠ για το ακαδημαϊκό
έτος 2010-2011 (απόφαση της αριθμ. 13/30-8-2010 συνεδρίασης Συμβουλίου ΑΤΕΙ/Θ
10. Αναπληρωματικό μέλος των τακτικών διαγωνισμών της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού
Λογαριασμού του ΑΤΕΙ/Θ για το οικονομικό έτος 2011 αντί των εκπροσώπων του
Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., (απόφαση της αριθμ. 18/10-11-2010 συνεδρίασης
Συμβουλίου ΑΤΕΙ/Θ)

11.

2011Μέλος επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες της ΣΕΥΠ για το

ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (απόφαση της αριθμ. 22/7-9-2011 συνεδρίασης Συμβουλίου
ΑΤΕΙ/Θ)
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12.

2011. Μέλος επιτροπής διενέργειας δημόσιου τακτικού ανοικτού διαγωνισμού με

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες
του ΑΤΕΙ/Θ, προϋπολογισμού δαπάνης 85.0006 με ΦΠΑ (απόφαση της αριθμ. 29/1-12-2011
συνεδρίασης Συμβουλίου ΑΤΕΙ/Θ)

13.

2-12. Αναπληρωματικό μέλος των τακτικών διαγωνισμών του ΑΤΕΙ/Θ για το

οικονομικό έτος 2012, αντί των εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., (απόφαση
της αριθμ. 1/16-1-2012 συνεδρίασης Συμβουλίου ΑΤΕΙ/Θ)
Επιτροπή παραλαβής του αριθμ. αριθμ. 9/2012 πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του
τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙ/Θ, προϋπολογισμού δαπάνης
20.000,00€ με ΦΠΑ, και κατακυρώνει το αποτέλεσμα " αυτού, σύμφωνα με την πρόταση της
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στην εταιρία ΑΝΤΙΣΕΛ αντί συνολικού ποσού
19.680,00€ (απόφαση της αριθμ. 7/28-3-2012 συνεδρίασης Συμβουλίου ΑΤΕΙ/Θ)
Τακτικό μέλος των τακτικών διαγωνισμών του ΑΤΕΙ/Θ για το οικονομικό έτος 2013, αντί
των εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., (απόφαση της αριθμ. 28/20-12-2012
συνεδρίασης Συμβουλίου ΑΤΕΙ/Θ)
14. 2013. Μέλος επιτροπής διενέργειας δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, υποβολής
προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης που θα
υπολογίζεται στη εκάστοτε διαμορφωμένη μέση λιανική τιμή πώλησης για τη τμηματική
προμήθεια καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης μέχρι 360.000 λίτρα, πετρελαίου κίνησης μέχρι
11.000 λίτρα και βενζίνης μέχρι 7.000 λίτρα, για τη κάλυψη αναγκών του ΑΤΕΙ/Θ έως
31.12.2013, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 406.504,06 € πλέον ΦΠΑ (απόφαση της
αριθμ. 1/15-1-2013 συνεδρίασης Συμβουλίου ΑΤΕΙ/Θ)
15. Συμμετοχή σε εκλεκτορικά για καθηγητές του τμήματος φυσικοθεραπείας και καθηγητές
του ΤΕΙ Αιγίου, του τμήματος φυσικοθεραπείας, ως μέλος.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΈΡΓΟ
1. Εθελόντρια εκπαιδεύτρια φυσιοθεραπεύτρια με θέμα: «Ενημέρωση - Αντιμετώπιση των
μυοσκελετικών επιπλοκών με χαλάρωση – μάλαξη - άσκηση και αναπνευστικές ασκήσεις)
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μετά από μαστεκτομή στις γυναίκες του συλλόγου Καρκινοπαθών Θεσσαλονίκης από το έτος
2003 έως και σήμερα.
2. Εθελόντρια εκπαιδεύτρια - φυσιοθεραπεύτρια με θέμα: «Φυσιοθεραπευτική προσέγγιση
των παιδιών με κυστική ίνωση» στα παιδιά που προσέρχονται κάθε 3 μήνες στο Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για τον έλεγχο της πάθησης τους (εκπαίδευση γονέων - παιδιών
πάνω στις σύγχρονες φυσιοθεραπευτικές τεχνικές), από το 1999 έως και σήμερα.
3. Εθελόντρια εκπαιδεύτρια - φυσιοθεραπεύτρια με θέμα: «Ενημέρωση - Αντιμετώπιση των
μυοσκελετικών επιπλοκών με χαλάρωση – μάλαξη - άσκηση και αναπνευστικές ασκήσεις)
μετά από μαστεκτομή στις γυναίκες του συλλόγου Καρκινοπαθών Θεσσαλονίκης από το έτος
2003 έως και σήμερα.
4. Αναφορά του ονόματος μου στο βιβλίο του Συλλόγου Καρκινοπαθών 20 χρόνια αγάπης,
προσφοράς, συμπαράστασης
5.Ομιλήτρια στο 20 Γυμνάσιο Χαριλάου στην εκδήλωση << η μέρα επαγγελμάτων>> με θέμα
το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, Θεσσαλονίκη 2015

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Εργαστήριο με θέμα: Εφαρμογή τεχνικών
αναπνευστικής φυσιοθεραπείας σε βρέφη - παιδιά. Επίδειξη συσκευής γιλέκου «the vest»,
Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2006.
2. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. 10 Σεμινάριο Τεχνικών Μάλαξης Λεμφικού
Συστήματος (vodder) στο Α.Τ.Ε.Ι , Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2008.

3. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Οργάνωση 1ης ημερίδας για τη βράβευση των
πτυχιακών εργασιών στο Α.Τ.Ε.Ι, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008.
4. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. 20 Σεμινάριο Τεχνικών Μάλαξης ΣΙΑΤΣΟΥ στο
Α.Τ.Ε.Ι.Θ, Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου 2008.
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5. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Οργάνωση 2ης ημερίδας για τη βράβευση των
πτυχιακών εργασιών στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2009.
6. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Οργάνωση 3ης ημερίδας για τη βράβευση των
πτυχιακών εργασιών στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ, Θεσσαλονίκη, Mάιος 2010.
7. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Οργάνωση 4ης ημερίδας για τη βράβευση των
πτυχιακών εργασιών στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2010.
8. Χριστάρα - Αλεξάνδρα. Οργάνωση 5ης ημερίδας για τη βράβευση των πτυχιακών εργασιών
στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ, Θεσσαλονίκη, Mάιος 2010.
9. Κατσουπάκης Δημήτριος, Χαλκιά Άννα, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα.
Εργαστήριο με θέμα «Ειδική τεχνική μάλαξης με δακτυλοπίεση για την αντιμετώπιση
μυοσκελετικών παθήσεων SIATHOY

20ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

με Θέμα «Κλινική και φυσιοθεραπευτική του Νευροχειρουργικού και Ορθοπεδικού ασθενήΣύγχρονες αντιλήψεις», Αθήνα, 26, 27, 28 Νοεμβρίου 2010.
10. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Σεμινάριο με θέμα «Φυσικοθεραπεία στην
κυστική ίνωση» στο 10 πανελλήνιο Παιδοπνευμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη
01-03/10/2010
11. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Οργάνωση 6ης ημερίδας για τη βράβευση των
πτυχιακών εργασιών στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2011.
12. Χριστάρα -

Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Κατσουπάκης Δημήτρης, Χαλκιά Άννα,

Γεωργαντάς Βικέντιος, Ντούλιου

Αναστασία. «Σύγχρονες συσκευές και τεχνικές

αναπνευστικής φυσικοθεραπείας σε ασθενείς με κινητικά προβλήματα», Αθήνα , 25, 26, 27
Νοεμβρίου 2010.
13. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Κατσουπάκης Δημήτριος, Χαλκιά Άννα,
Γεωργαντάς Βικέντιος, Ντούλιου Αναστασία. Εργαστήριο με θέμα «Σύγχρονες συσκευές
τεχνικές και τεχνικές αναπνευστικής φυσιοθεραπείας. Ενεργός κύκλος τεχνικών αναπνοής,
αυτογενής παροχέτευση, xρήση Flutter, Cornet,

21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο

Φυσικοθεραπείας με Θέμα «Αναπηρία και Σύγχρονη Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση»,
Αθήνα, 25, 26, 27 Νοεμβρίου 2010.
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14.

Χριστάρα

-

Παπαδοπούλου

Αλεξάνδρα

:

Σεμινάριο

για

Νοσηλευτές

και

Φυσικοθεραπευτές «Φροντίδα παιδιών με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο και
στο σπίτι» Θέμα Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε παιδιά με κυστική ίνωση, Θεσσαλονίκη
2010.
15. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Οργάνωση 7ης ημερίδας για την βράβευση των
πτυχιακών εργασιών στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2012.
16. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Οργάνωση 8ης ημερίδας για την βράβευση των
πτυχιακών εργασιών στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2012.
17. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα. Εκπαιδεύτρια για την πρακτική άσκηση των
φυσικοθεραπευτών που πρόκειται να προσληφθούν στο πρόγραμμα Φυσιοθεραπευτών του
Home Care στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Γ’ Παιδιατρική Κλινική, μονάδα
εντατικής θεραπείας και παιδιά που νοσηλεύονται στην Γ παιδοπνευμολογική κλινική,
Θεσσαλονίκη, 06 / 4/ 13 έως 30/4/13.
18. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Olivieri Fausta, Παπαδοπούλου Χριστίνα,
Κατσουπάκης Δημήτρης, Πεντίδης Χρήστος. Εργαστήριο με θέμα «Η λεμφική μάλαξη
(Vodder) στην αντιμετώπιση των

λεμφοιδημάτων σε

μετεγχειρητικές καταστάσεις και

περίδεση με χρήση του mobiderm». Θεσσαλονίκη, 7.8.9 Ιουνίου 2013.
19. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, συμμετείχε ως ομιλήτρια στο θεωρητικό μέρος
του προγράμματος των φυσικοθεραπευτών και νοσηλευτών «Νοσηλευτική φροντίδα των
παιδιών με χρόνια αναπηρία στο σπίτι Home Care» με θέμα προβολή video με κλασική
φυσικοθεραπεία,

ενεργητικό

κύκλο

τεχνικών

αναπνοών,

αυτογενή

παροχέτευση»,

Θεσσαλονίκη, 26 / 4/ 13.
20.. Οργάνωση 10ης ημερίδας για την βράβευση των πτυχιακών εργασιών στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ,
Θεσσαλονίκη, Δεκάμβριος 2013.
21. Οργάνωση 11ης ημερίδας για την βράβευση των πτυχιακών εργασιών στο

Α.Τ.Ε.Ι.Θ,

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος, 2014.
22.Οργάνωση 12ης ημερίδας για την βράβευση των πτυχιακών εργασιών στο

Α.Τ.Ε.Ι.Θ,

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2014.
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23. Αλεξάνδρα Χριστάρα, Αθηνά Γεωργιάδου, Εργαστήριο με θέμα, φυσικοθεραπευτική
εκτίμηση και παρέμβαση στη μονάδα εντατικής νοσηλείας προώρων νεογνών, 240 Ετήσιο
Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με Θέμα : « Επανεκκίνηση, Διεθνείς κατευθυντήριες
οδηγίες, Μια σύχγρονη διεπιστημονική προσέγγιση » (5, 6, 7 Δεκεμβρίου, Αθήνα 2014).
Σκοπός του κλινικού εργαστηρίου:
Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τις διαφορές πρόωρου και τελειόμηνου βρέφους καθώς
και την ερμηνεία των αποκλίσεων στην κινητική ανάπτυξη. Θα ερμηνεύσουν την κλινική
εικόνα μεγαλύτερων βρεφών και νηπίων σε σχέση με τις ελλιπείς αισθητικοκινητικές
εμπειρίες εξαιτίας λόγο της μείωσης του χρόνου παραμονής στη μήτρα. Θα εξοικειωθούν με
τις αρχές των φυσιοθεραπευτικών τεχνικών παρέμβαση και την μεθοδολογία καθοδήγησης
της οικογένειας κατά την έξοδο από το νοσοκομείο.
Διδακτική διαδικασία
1.

Εισήγηση power-point

2.

Προβολή βίντεο

3.

Εργασία των συμμετεχόντων σε ομάδες

4.

Απαντήσεις σε δομημένα ερωτηματολόγια

Συζήτηση-συμπεράσματα.
24. Αλεξάνδρα Χριστάρα PhD, Αθηνά Γεωργιάδου senior NDT- BOBATH tutor, τ.
Καθηγήτρια Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.Θ,, Εργαστήριο με θέμα, Μονάδα εντατικής νοσηλείας
προώρων νεογνών, 30

Διεθνές συνέδριο Φυσικοθεραπείας, ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΌ, του

περιφερειακού παραρτήματος Θεσσαλονίκης , του Πανελληνίου συλλόγου, Θεσσαλονίκη 2325-5-2015.
Τα τελευταία 20 χρόνια η ανάπτυξη των μονάδων εντατικής νοσηλείας νεογνών και της
ιατρικής τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα επιβίωσης ολοένα και χαμηλότερου βάρους
γέννησης νεογνών.
Παρά τις επιστημονικές και τεχνολογικές προόδους το 25%-29% των βρεφών που απαιτούν
εντατική νοσηλεία είναι σε μεγάλο κίνδυνο όσο αφορά πιθανή νευρολογική βλάβη ή
αναπτυξιακή καθυστέρηση.
Παρακολούθηση συστηματική εκτίμηση – αξιολόγηση, ταξινόμηση των αποκλίσεων
καθορισμός των αναπτυξιακών ορόσημων έχουν αποτελέσει πεδίο θεωρητικών αναζητήσεων
και ερευνητικών διαδικασιών, με τελικό στόχο την πρόταση θεραπευτικής παρέμβασης, ώστε
να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση των αναπτυξιακών αποκλίσεων σε καρδιοαναπνευστικό,
κινητικό, νοητικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο.
Η σύγχρονη έρευνα της νευροφυσιολογίας τονίζει την αξιοθαύμαστη πλαστικότητα του
αναπτυσσόμενου εγκεφάλου και το ρόλο της εμπειρίας στον καθορισμό της δομής του
εγκεφάλου ακόμα και στους ενήλικες.
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η αποδοχή της αξίας της θεραπευτικής καθοδήγησης των νεογνών υψηλού κινδύνου
στηρίζεται στην αρχή της απόλυτης εξάρτησης της δομής από τη λειτουργία έτσι ώστε
προσφέροντας

τη

δυνατότητα

φυσιολογικής

αισθητικοκινητικής

εμπειρίας

να

ελαχιστοποιήσουμε τις αποκλίσεις της ανάπτυξης που πιθανό να οδηγήσουν σε ποιοτικές
αποκλίσεις μέχρι αναπηρία.
Η φυσιοθεραπευτική στρατηγική στη ΜΕΝ θα στηριχθεί στη βασική αρχή να
ακολουθήσουμε μία τακτική αλλαγών στο περιβάλλον του νεογέννητου ώστε αφενός να
μειωθούν τα υπερβολικά εχθρικά ερεθίσματα αφετέρου να δημιουργήσουμε συνθήκες που να
προσομοιάζουν περισσότερο στο ενδομήτριο περιβάλλον από το οποίο απομακρύνθηκε το
πρόωρο νεογνό.
Η ωρίμανση του ΚΝΣ των νεογνών διαπιστώνεται και επηρεάζεται με τη βελτίωση της
δυνατότητας κατάλληλων προσαρμογών του μυϊκού τόνου σε ερεθίσματα οπτικά ακουστικά
κιναισθητικά. Αυτό το αποτέλεσμα θα ελέγχει με το κατάλληλο εργαλείο μέτρησης.
Η εφαρμογή του φυσιοθεραπευτικού προγράμματος κατά τη διάρκεια της παραμονής του θα
συμβάλλει στην: ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής με την πρόληψη των
αναπνευστικών επιπλοκών, τη βελτίωση της συναισθηματικής σχέσης του παιδιού με τη
μητέρα και ευρύτερα του οικογενειακού περιβάλλοντος και ελαχιστοποίηση των επιπλοκών
και υπολειμματικών αποκλίσεων εξαιτίας των προβλημάτων της προωρότητας.
25. Οργάνωση 13ης ημερίδας για την βράβευση των πτυχιακών εργασιών στο

Α.Τ.Ε.Ι.Θ,

Θεσσαλονίκη, Ιούλιος, 2015.
26.Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Γεωργιάδου Αθηνά,

Μονάδα εντατικής

θεραπείας νεογνών, 24ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με Θέμα
«Επανεκκίνηση

Διεθνείς κατευθυντήριεςς

οδηγίες;.

Μια σύγχρονη

διεπιστημονική

προσέγγιση.»,Αθήνα, 5,6,7 Δεκεμβρίου 2014.
27. Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Επιστημονική Υπεύθυνη στο πρόγραμμα του
ΙΔΒΕ του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με τίτλο Εξειδίκευση στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία,
2014-2015.
28.Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Επιστημονική Υπεύθυνη στο πρόγραμμα του
ΙΔΒΕ του ΑΤΕΙ

Θεσσαλονίκης, 20sκύκλος με τίτλο Εξειδίκευση στην Παιδιατρική

Φυσικοθεραπεία, 2015-2016.
29.Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Επιστημονική Υπεύθυνη στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία, 2015-2016.
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30. Οργάνωση 1ης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ημερίδας μεταπτυχιακών φοιτητών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ
στη κλινική Γένεσις του νομού Θεσσαλονίκης,Θεσσαλονίκη, 2 Ιουλίου 2016.
31. Οργάνωση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ημερίδας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ με τίτλο ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΟΡΜΟΥ,
ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ, ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ,

στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 10 Ιουλίου 2016.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
1.Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ)
2. Μέλος του Ενιαίου Συλλόγου εκπαιδευτικών στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκη
3.Μέλος του Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης.
Επίσης:
4.Αντιπρόεδρος του περιφερειακού τμήματος Θεσσαλονίκης του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ-Ν.Π.Δ.Δ) (2012-13)
5.Υπεύθυνη της επιτροπής νοσοκομειακών συνάδελφων του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ-Ν.Π.Δ.Δ) (2012-13)
6. Ειδικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ-Ν.Π.Δ.Δ)
(2015-16)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. Σεμινάριο Αναπνευστικής Φυσιοθεραπείας , Θεσσαλονίκη, 18 - 20 Μαΐου 1984.
2. 3ο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο νοσημάτων θώρακος, Θεσσαλονίκη, 12 - 13 Δεκεμβρίου
1986.
3. Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο αναπνευστικής φυσιοθεραπείας , Αθήνα, 23 - 24 Μαΐου 1987.
4. Συμπόσιο Ιατρικής αποκατάστασης «Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο», Αθήνα 1988.
5. Διεθνές συμπόσιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Παθήσεις και
κακώσεις ώμου», Θεσσαλονίκη, 23 - 26 Μαΐου 1990.
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6. 1οΑθλητιατρικό Συνέδριο Βορ. Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου 1990.
7. Ετήσιο συνέδριο του τμήματος Παθήσεων Σ.Σ της

Εταιρείας

Χειρουργικής

και

Τραυματολογίας, Θεσσαλονίκη, 21- 23 Σεπτεμβρίου 1990.

8. 1ο συμπόσιο Φυσιοθεραπείας του συλλόγου φυσιοθεραπευτών Βορείου Ελλάδος
«Θεραπευτική άσκηση – Κινησιοθεραπεία» , Θεσσαλονίκη 1991.
9. 2ο Συμπόσιο Συλλόγου Βορείου Ελλάδος με θέμα: «Θεραπευτική άσκησηκινησιοθεραπεία» , Θεσσαλονίκη 1993.
10. Επιστημονικό διήμερο της ελληνικής εταιρείας προστασίας και αποκατάστασης
ανάπηρων παιδιών , Θεσσαλονίκη, 8 - 9 Οκτωβρίου 1994.
11. 3ο συμπόσιο του συλλόγου Βορείου Ελλάδος «Ημιπληγία – Θεραπευτική αντιμετώπιση»
Θεσσαλονίκη, 17 - 19 Μαΐου 1995.
12. Ετήσιο συνέδριο του πανελλήνιου συλλόγου φυσιοθεραπευτών με θέμα: Αξιολόγιση και
θεραπευτική στρατιγική στη φυσικοθεραπεία, Θεσσαλονίκη 1999.
13. 1ο Πανελλήνιο συνέδριο τμημάτων φυσιοθεραπείας Τ.Ε.Ι, Αθήνα, 21 - 22 Μαιου 1999.
14. Διεθνές συνέδριο της αθλητιατρικής εταιρείας «Εφαρμογή στο ποδόσφαιρο»
Θεσσαλονίκη, 18 - 21 Μαρτίου 1999.
15. 5ο Διεθνές συνέδριο της αθλητιατρικής εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 18 - 21 Νοεμβρίου
1999.
16. Ετήσιο συνέδριο του πανελλήνιου συλλόγου των φυσιοθεραπευτών με θέμα: «Κίνηση,
μέσο και στόχοι θεραπευτικής στρατηγικής», Αθήνα, 10 - 12 Νοεμβρίου 2000.
17. Ετήσιο συμπόσιο του Πανελληνίου συλλόγου φυσιοθεραπευτών με διεθνή

συμμετοχή

με θέμα: «Φυσιοθεραπεία: ατενίζοντας το μέλλον της φυσιοθεραπείας», Δράμα, 24 - 26
Οκτωβρίου 2003.
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18. 13ο Βαλκανικό συνέδριο αθλητιατρικής εταιρείας, 7ο διεθνές συνέδριο της αθλητιατρικής
εταιρείας της Ελλάδος, 4ο της Πανελλήνιας Κυπριακής αθλητιατρικής εταιρείας
Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου έως 2 Μαΐου, 2004.
19. Ετήσιο Πανελλήνιο συμπόσιο φυσιοθεραπείας με θέμα: «Η συμβολή της φυσιοθεραπείας
στην αποκατάσταση παθήσεων και κακώσεων στα οστά και στις αρθρώσεις, Αθήνα, 5 - 7
Νοεμβρίου, 2004.
20. 1ο Βαλκανικό συνέδριο φυσιοθεραπείας, Θεσσαλονίκη, 27 - 29 Μαΐου 2005.

21.

Συνέδριο

του

Παραρτήματος

Θεσσαλονίκης

του

Πανελληνίου

Συλλόγου

φυσιοθεραπευτών με θέμα: «Φυσιοθεραπεία στην παιδιατρική», Θεσσαλονίκη, 18 - 19
Μαρτίου, 2006.
22. 8ο Διεθνές συνέδριο αθλητιατρικής εταιρείας της Ελλάδος, 5ο Ελλάδας-

Κύπρου,

Θεσσαλονίκη, 12 - 14 Μαΐου 2006.
23. 1ο Διακρατικό Επιμορφωτικό Αθλητιατρικό Σεμινάριο με τηλεκπαίδευση, ΘεσσαλονίκηΛευκωσία 2006-07.
24.15ο Βαλκανικό συνέδριο αθλητιατρικής με θέμα: «Υγεία διαμέσου της φυσικής άσκησης,
performance through της αθλητιατρικής», Βουκουρέστι, 1 - 4 Οκτωβρίου, 2008.
25. 19Ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσιοθεραπείας με θέμα: «Κλινικές και λειτουργικές
δοκιμασίες στη φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση και Αποκατάσταση», Αθήνα, 6, 7 και 8
Νοεμβρίου 2009.

26. 10 International Congress of sports medicine accociation of Greece and the
8th Greek - Cypriotsports medicine congress, Veria - Greece, 19 – 21 March 2010.
27. 18ο διεθνές συνέδριο Φυσικής αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, 21 - 23 Μαΐου 2010.
28. 10 Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο - Παιδιατρικές Ημέρες Γ΄ Παιδιατρικής
Κλινικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1 - 3 Οκτωβρίου 2010.
29. 21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με Θέμα : «Αναπηρία και
Σύγχρονη Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση» Αθήνα, 25, 26, 27 Νοεμβρίου
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2011.
30. Ημερίδα με θέμα: «Ιπποθεραπεία, σύγχρονες αντιλήψεις και απόψεις σχετικά
με το ρόλο της στην αποκατάσταση» Νέος Σκοπός Σερρών, 3 Δεκεμβρίου 2012.
31. 10 Συνέδριο Σωματικής Άσκησης και Φυσικοθεραπείας στην Τρίτη Ηλικία,
Θεσσαλονίκη, 14 - 16 Δεκεμβρίου 2012.
32. 22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με Θέμα : « Σύγχρονες τάσεις και
προοπτικές», Αθήνα, 7, 8, 9 Δεκεμβρίου 2012.
33. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, Θεσσαλονίκη, 7 – 8 - 9 Ιουνίου 2013.
34. Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με Θέμα : «Επανεκκίνηση, Διεθνείς
κατευθυντήριες οδηγίες, Μια σύχγρονη διεπιστημονική προσέγγιση »

Αθήνα, 7, 8, 9

Δεκεμβρίου 2014.
35.3η Πανελλήνια Συνάντηση. Η κυστική ίνωση στην Ελλάδα σήμερα. Παρόν και Μέλλον, ,
Θεσσαλονίκη, 6,7 Ιουνίου, 2914.
36. 50 Ευρωπαικό Συνέδριο της Κυστικής ίνωσης, Θεσσαλονίκη, 4,5 Οκτωβρίου 2014.
37.60 Ευρωπαικό Συνέδριο της Κυστικής ίνωσης, Θεσσαλονίκη Μαιος 2015.
38.Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας για την Ινώδη Κυστική Ίνωση σε συνεργασία με το
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων Β. Ελλάδος με θέμα Φυσικοθεραπεία και Άσκηση στην
Κυστική Ίνωση, Θεσσαλονίκη 21 Μαίου 2016.
39. Δεύτερο κλινικό σεμινάριο Μαστολογίας, Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2016.
40.7η Επιστημονική ημερίδα επείγουσας και εντατικής θεραπείας παίδων, Θεσσαλονίκη, 2 Απριλίου
2016.
41. Ετήσιο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο <<ΕΠΕΊΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑ
ΡΥΓΓΟΛΟΓΊΑ>> που διοργανώθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 28 Μαίου 2016.
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42.1Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ημερίδα με θέμα: «Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση σε παιδιά με μειωμένη
όραση» μεταπτυχιακών φοιτητών του

Α.Τ.Ε.Ι.Θ στη κλινική Γένεσις του νομού

Θεσσαλονίκης,Θεσσαλονίκη, 2 Ιουλίου 2016.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
1.

Ομιλήτρια στην στρόγγυλη τράπεζας <<σύχγρονη παρέμβαση σε ασθενεις με

κυστική ινωση σε διαφορετικες ηλικίες παιδιών>>, με θέμα <<Εφαρμογή αναπνευστική
φυσικοθεραπείας σε διαφορετικές ηλικίες παιδιών με κυστική ίνωση>><<

30 Διεθνές

συνέδριο του περιφερειακού τμήματος Θεσσαλονικης, Χαλκιδικής και Κιλκίς του
πανελληνίου συλλόγου, Θεσσαλονίκη 23-25, 2015.
2.

Ομιλήτρια στην στρόγγυλη τράπεζας <<Μονάδα εντατικής θεραπειας νεογνών >>,

με θέμα << Αναπνευστική φυσικοθεραπεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας πρόωρων
Νεογνών>><<

30 Διεθνές συνέδριο του περιφερειακού τμήματος Θεσσαλονικης,

Χαλκιδικής και Κιλκίς του πανελληνίου συλλόγου, Θεσσαλονίκη 23-25, 2015.
ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΠΟΣ, στο βιβλίο << Φυσικοθεραπεία σε βλάβες του
περιφερικού νευρικού συστήματος>>.
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