
«Αξιολόγηση και Διαχείριση 
της Δυσλειτουργίας της ούρησης στις γυναίκες».

Το Επιστημονικό τμήμα «Πυελικής, Μαιευτικής και Γυναικολογικής Φυσι-
κοθεραπείας» του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου, www.pogp.csp.org.uk, σε συνεργασία με το Φυσικοθεραπευτήριο Πράξις, 
www.ptpraxis.gr, διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σεμινάριο για το 
πυελικό έδαφος και τις δυσλειτουργίες της ούρησης σε γυναίκες με θεωρητική κα
τάρτιση και πρακτική εφαρμογή.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα αναφέρεται διεξοδικά:
•    Στην ανατομία και στη φυσιολογία της περιοχής
•    Στη διερεύνηση των φυσικοθεραπευτικών επιλογών αντιμετώπισης της ακράτειας 
•    Στην κολπική αξιολόγηση και εφαρμογή βιοανάδρασης και ηλεκτρικής διέγερσης
•    Στην ανάλυση περιστατικών (case studies) 
•     Σε επαγγελματικά ζητήματα (εμπιστευτικότητα, συνοδοί, συγκατάθεση, πρόληψη μολύν

σεων).

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες 

•    Ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε όλο το φάσμα της δυσλειτουργίας του πυελικού εδάφους 
•    Οργάνωση του πλάνου αποκατάστασης 
•    Πρακτική εξάσκηση αξιολόγησης περιστατικών και εφαρμογής τεχνικών αποκατάστασης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ “ΠΡΑΞΙΣ” 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Για Φυσικοθεραπευτές
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Επικεφαλής εκπαιδευτές 

•     Gill Brook, εξειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια στο Πυελικό Έδαφος, Επίτιμος Λέκτορας 
στα Πανεπιστήμια Μπράντφορντ και Λιντς Μετροπόλιταν και Πρόεδρος του Διεθνούς 
Οργανισμού Φυσικοθεραπείας για την Υγεία των Γυναικών (IOPTWH) 

•     Julia Herbert, εξειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια για την ακράτεια με 25ετή εμπειρία 
στον συγκεκριμένο τομέα, Κλινικός Εκπαιδευτής και Επίτιμος Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο 
Μπράντφορντ.

•    Πιστοποιημένη κατάρτιση των φυσικοθεραπευτών στο Πυελικό Έδαφος
•     Το Σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε 16 φυσικοθεραπευτές εγγεγραμμένους στον 

Πανελλήνιο Σύλλογο. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιπλέον ατόμων.
•    Το Σεμινάριο διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα.
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Η Φυσικοθεραπεία 
στην Υγεία των Γυναικών

Μητρικές 
Αγκαλιές
Με 
Αρχές

Φυσικοθεραπεία Δυσλειτουργιών Πυελικού Εδάφους Διάσταση Ορθού ΚοιλιακούΔυσλειτουργίες Πυελικού Εδάφους
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Η Φυσικοθεραπεία στην
Υγεία των ΓυναικώνΠελματογράφημα

Διοργανωτές

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
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