
«Δυσλειτουργίες των μυών του Πυελικού Εδάφους (Π.Ε.) 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας»

Το Φυσικοθεραπευτήριο Πράξις, διοργανώνει μηνιαίες ημερίδες για μαίες και μαιευ
τές με θέμα το πυελικό έδαφος και τις δυσλειτουργίες της ούρησης σε γυναίκες στην εγκυμο
σύνη και τη λοχεία, με στόχο τη σωστή ενημέρωση των γυναικών –έγκυες και λεχώνες – για 
την ανατομία και τις δυσλειτουργίες του ΠΕ.

Πρόγραμμα ημερίδας

Η ημερίδα θα αναφέρεται διεξοδικά:
•    Στη γνώση της λειτουργικής ανατομίας των μυών του Π.Ε.
•    Στην κατανόηση της επίδρασης της εγκυμοσύνης και του τοκετού στο Π.Ε.
•    Στην αναγνώριση των συμπτωμάτων δυσλειτουργίας του Π.Ε.
•     Στις βασικές αρχές πρόληψης της δυσλειτουργίας των μυών του Π.Ε. κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης και της λοχείας
•    Στη διαχείριση των ασκήσεων Kegel’s για το Π.Ε.
•    Στην ανάλυση περιστατικών (case studies) 
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Για Μαίες & Μαιευτές

Επικεφαλής εκπαιδευτές 

Η Φωτεινή Λάγαρη και η Μιμή Μαρσέλλου δημιουργοί των προγραμ
μάτων Μ.Α.Μ.Α. και Pelvic Floor Act, εκπαιδεύονται συνεχώς για την 
καλύτερη δυνατή επιμόρφω ση σε θέματα που άπτονται της προηγ
μένης φυσικοθεραπείας. Η δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους και 
οι δυσκολίες που προκαλεί στις ζωές των γυναικών και των ανδρών 
καθώς και προβλήματα δυσλει τουργίας της ούρησης σε γυναίκες 
και άνδρες που αθλούνται, αποτελούν για τη Φωτεινή Λάγαρη και τη 
Μιμή Μαρσέλλου ένα πεδίο επιστημονικής γνώσης και διαρκούς διε
ρεύνησης. Ένα πεδίο καθημερινής εφαρμογής και εξειδίκευσης, στο 
οποίο επιμορφώνονται συνεχώς και το οποίο διδάσκουν σε συναδέλ
φους τους φυσικοθεραπευτές, σε μαίες και μαιευτές και σε γυμναστές 
και γυμνάστριες, σε ειδικά σεμι νάρια επιμόρφωσης που διοργανώνο
νται με πρωτοβουλία τους.
 
Η πλήρης επιστημονική τους κατάρτιση, οι εμπειρίες τους από το 
καθημερινό τους έργο ως φυσικο θεραπεύτριες, η συνεχής τους επι
μόρφωση, η επιθυμία τους να μοιραστούν τις γνώσεις τους με συνα
δέλφους τους αλλά και να προσδιορίσουν τον ρόλο της φυσικοθερα

πείας διεπιστημονικά σε άλλους επαγγελματίες της υγείας και επιστήμονες της άθλησης και 
κυρίως το ενδιαφέρον τους για τον άνθρωπο, τις έχει οδηγήσει σε μία κοινή πορεία, αρμονι
κή και γεμάτη από επιστημονική προσφορά.

Πληροφορίες – Εγγραφές: +30 210 2773686, www.ptpraxis.gr

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες 

•     Επιμόρφωση στη δυσλειτουργία του Π.Ε. κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και της λο
χείας με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη αναγνώριση και την άμεση παρέμβαση. 

•     Ισχυροποίηση της θέσης των Μαιών/Μαιετυών, ως ισότιμα μέλη της διεπιστημονικής 
ομάδας που ασχολείται με τις δυσλειτουργίες του Π.Ε.

•       Οι ημερίδες  απευθύνονται αποκλειστικά σε μαίες & μαιευτές και γίνονται μηνιαία. 
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