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ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΒΔΛΟΝΙΣΜΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 

12Η ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίωλ  

ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΒΔΛΟΝΙΜΟΤ 

 

ΑΘΖΝΑ – ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ   

2011 – 2013 

 

ΟΡΓΑΝΩΖ 

 Eθπαηδεπηηθφ Ηλζηηηνχην Βεινληζκνχ Διιάδνο 

Ηαηξηθή Δηαηξεία Βεινληζκνχ Βνξείνπ  Διιάδνο 

 

χκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ησλ: 

WHO (World Health Organization) 

 

ICMART (International Council for Medical Acupuncture and 

Related Techniques) 

 
 
 
 

 

Σα ζεκηλάξηα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά                     

 ηαηξνύο θαη νδνληίαηξνπο 

• Οινθιεξσκέλε θάιπςε ηεο βαζηθήο χιεο ηνπ βεινληζκνχ. 

 

• Πιήξεο θαη άξηηα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε  

     ησλ ηαηξψλ. 

 

• Γηδαζθαιία κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο λεπξνθπζηνινγηθέο θαη  

     λεπξνελδνθξηλνινγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηνπ  

     βεινληζκνχ. 

 

• Καηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηηο  

     νδεγίεο ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (WHO) θαη 

     ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Ηαηξηθνχ Βεινληζκνχ (ICMART). 

 

• πλερηδφκελε ηαηξηθή εθπαίδεπζε κέζσ ησλ δηεζλψλ  

     κεηεθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ. 
 

 

Ο ΒΔΛΟΝΙΜΟ Χ ΜΔΘΟΓΟ 
ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

• Ηαηξηθή πξάμε κε κεγάιεο ζεξαπεπηηθέο δπλαηφηεηεο. 

 

• Αλψδπλε κέζνδνο θαη ρσξίο παξελέξγεηεο. 

 

• Ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε, ηνπιάρηζηνλ 40  

     παζήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο. 

 

• Δλδείμεηο ηνπ βεινληζκνχ ζε πεξίπνπ 300 παζήζεηο. 

 

• Μέζνδνο ε νπνία κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη κε νπνηαδήπνηε  

     άιιε ζεξαπεπηηθή αγσγή. 

 

• Απνηειεί αλαγλσξηζκέλε Ηαηξηθή Πξάμε απφ ηα εζληθά  

     ζπκβνχιηα πγείαο ησλ πεξηζζνηέξσλ επξσπατθψλ ρσξψλ. 

 

• Δθαξκνγή ηνπ βεινληζκνχ, ζηα ηαηξεία πφλνπ κεγάισλ  

     δεκνζίσλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο καο. 

 

• Καηνρχξσζε ηνπ βεινληζκνχ σο Ηαηξηθή Πξάμε κε ηηο ππ’  

     αξηζκφλ: 

     574/Α4/1191/21-2-1980, Τ7/1336/13-3-1996 θαη  

     Τ7α/ΓΠ55092/27-2-2004 απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

 

ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΣΟΤ ΒΔΛΟΝΙΜΟΤ                   

Σαμηλόκεζε ηωλ παζήζεωλ ζε 3 κεγάιεο 

θαηεγνξίεο 

 

(Α) ΔΠΧΓΤΝΑ ΤΝΓΡΟΜΑ 
 

• Κεθαιαιγίεο 

• Ζκηθξαλίεο 

• Νεπξαιγία ηξηδχκνπ 

• Οζθπαιγία – Ηζρηαιγία  

• Οζηεναξζξίηηδεο (ψκνπ, αγθψλα, ρεηξφο, γφλαηνο θ.ι.π.) 

• Δπηθνλδπιίηηδα ηνπ αγθψλα 

• Πεξηαξζξίηηδα ηνπ ψκνπ 

• Απρεληθφ ζχλδξνκν 

• Δπψδπλεο κπτθέο ζπζπάζεηο (γξάκπεο) 

• Πιεπξνδπλίεο 

• Γπζκελφξξνηα 
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(B) ΦΤΥΟΧΜΑΣΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ 

• Αυπλία 

• Δμάληιεζε 

• Αγρψδεηο εθδειψζεηο 

• Γαζηξίηηδα 

• Γπζθνηιηφηεηα 

• Κνιίηηδεο (Διθψδεο – παζηηθή) 

• εμνπαιηθέο δηαηαξαρέο 

• Αιιεξγηθή ξηλίηηδα 

• Βξνγρηθφ άζζκα 

• Έμεηο (Παρπζαξθία – Κάπληζκα – Αιθννιηζκφο) 

• Νπθηεξηλή ελνχξεζε 

• Έθδεκα 

• Έξπεο Εσζηήξαο 

(Γ) ΠΑΡΑΛΤΔΙ ΚΑΙ ΠΑΡΔΔΙ 

• Ζ Πάξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ λεχξνπ 

• Οη θηλεηηθέο δηαηαξαρέο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ κεηά απφ 

Α.Δ.Δ 

 

Οη ελδείμεηο ηνπ βεινληζκνύ ζύκθωλα κε ηελ 

Παγθόζκηα Οξγάλωζε Τγείαο (WHO) 

 

Αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο 
 

 
• Ομεία παξαξξηλνθνιπίηηδα 

 

• Αιιεξγηθή ξηλίηηδα 

 

• Κνηλφ θξπνιφγεκα 

 

• Ομεία βξνγρίηηδα 

 

• Βξνρηθφ άζζκα 

Νεπξνινγηθέο παζήζεηο 

• Κεθαιαιγία – Ζκηθξαλία 

 

• Νεπξαιγία ηξηδχκνπ 

 

• Πάξεζε πξνζσπηθνχ λεχξνπ 

 

• Πάξεζε κεηά απφ Α.Δ.Δ 

 

• Νφζνο ηνπ Meniere 

 

• Νπθηεξηλή ελνχξεζε 

 

• Μεζνπιεχξηνο λεπξαιγία 
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Παζήζεηο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο 

 

 

• Οδνληαιγία 

 

• Πφλνο κεηά απφ εμαγσγή δνληηνχ 

 

• Οπιίηηδα 

 

• Ομεία θαη ρξφληα θαξπγγίηηδα 

Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο 

• Πεξηαζξίηηδα ηνπ ψκνπ 

 

• Απρεληθφ ζχλδξνκν 

 

• Δπηθνλδπιίηηδα ηνπ αγθψλα 

 

• Οζθπαιγία 

 

• Ηζρηαιγία 

 

• Οζηεναξζξίηηδα 

 

• Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα 

Οθζαικηθέο παζήζεηο 

• Ομεία επηπεθπθίηηδα 

Γαζηξεληεξηθέο παζήζεηο 

• Ππισξφζπαζκνο 

 

• Λφμηγθαο 

 

• Ομεία γαζηξίηηδα 

 

• Υξφληα γαζηξίηηδα 

 

• Έιθνο δσδεθαδάθηπινπ (αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν) 

 

• Ομεία θαη ρξφληα θνιίηηδα 

 

• Γηάξξνηα 

 

• Γπζθνηιηφηεηα 
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΜΙΝΑΡΙΧΝ 

 
• Ο Κχθινο εθπαίδεπζεο είλαη δηεηήο, 300 ψξεο ζεσξεηηθήο θαη 

πξαθηηθήο εμάζθεζεο.  Κάζε έηνο πεξηιακβάλεη 10 ζεκηλάξηα,  

     ( έλα αββ/θν πεξίπνπ θάζε κήλα). 

 

• Δγγχεζε ηεο επηηπρίαο ησλ ζεκηλαξίσλ απνηειεί ε κεγάιε εκπεηξία 

θαη γλψζε ησλ δηδαζθφλησλ θαη νη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο πνπ 

εμαζθαιίζακε. 

 

• Γχν επηπιένλ εηδηθά κεηεθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα (30 ψξεο), κε 

αλαγλσξηζκέλνπο θαη έγθξηηνπο μέλνπο νκηιεηέο. (Γσξεάλ 

παξαθνινχζεζε απηψλ, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα δηεηή ζεκηλάξηα). 

 

• Γηδαζθαιία ησλ ζεκηλαξίσλ κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ.  

 

• εκεηψζεηο 800 ζειίδσλ ζπλνιηθά κε ηε δηδαθηέα χιε ησλ ζεκηλαξίσλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηνχο θνίηεζεο. 

 

            ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ            ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΟΙ ΟΜΙΛΗΣΔ 

• Ησάλλεο Αιεμαλδξήο                        
 Διδικός Παθολόγος 

 

• Θενδσξάηνπ Κσλζηαληίλα 

•                 Γενική Ιαηρός 

 

• Γξ Υαξίζηνο Καξαληθηψηεο                
  Παθολόγος – Ογκολόγος 

 

• Γξ Ζιίαο Κσλζηαληηλίδεο            
 Ακηινοθεραπεσηής - Ογκολόγος   

 

 

 

 

• Γξ Γεκήηξηνο Βαζηιάθνο       
 Αναιζθηζιολόγος              
Καθηγηηής Αναιζθηζιολογίας Α.Π.Θ 

 

• Thomas Lundeberg MD PhD          
 Καθηγηηής Νεσροθσζιολογίας 
ηοσ πανεπιζηημίοσ karolinska, 
Σοσηδία 

 

 

• Dr Raphael Nogier                         
 Groupe Lyonnais d’ Etudes 
 Medicales, Λσών Γαλλία 

 

• Dr Mike Cummings                       
 Ιαηρικός διεσθσνηής και 
σπεύθσνος      εκπαίδεσζης ηης 
Βρεηανικής  Ιαηρικής  Δηαιρείας 
Βελονιζμού 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΙΝΑΡΙΧΝ 
Α΄ ΔΣΟΤ ΠΟΤΓΧΝ 
ΑΘΗΝΑ 2011 – 2013 

• 1ν εκηλάξην     1 – 2 Οθησβξίνπ 2011 

• 2ν εκηλάξην     5 – 6 Ννεκβξίνπ 2011 

• 3ν εκηλάξην     26 – 27 Ννεκβξίνπ 2011 

• 4ν εκηλάξην     17 – 18 Γεθεκβξίνπ 2011 

• 5ν εκηλάξην     21 – 22 Ηαλνπαξίνπ 2012 

• 6ν εκηλάξην     18 – 19  Φεβξνπαξίνπ 2012 

• 7ν εκηλάξην     3 – 4 Μαξηίνπ 2012 

• 8ν εκηλάξην     31 Μαξηίνπ – 1 Απξηιίνπ 2012 

• 9ν εκηλάξην     28 – 29 Απξηιίνπ 2012 

• 10ν εκηλάξην   19 – 20 Μαΐνπ 2012 

Πξέπεη λα γλωξίδεηε όηη: 

• Απφ ην 1ν ζεκηλάξην ππάξρεη απφιπηε εμνηθείσζε ησλ ηαηξψλ κε ηελ 
πξάμε ηνπ βεινληζκνχ, κέζσ ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο. 

 

• ε πεξίπησζε απνπζίαο ζαο ζε θάπνηα απφ ηα ζεκηλάξηα, κπνξείηε λα ηα 
αλαπιεξψζεηε  ζην επφκελν εθπαηδεπηηθφ έηνο. 

 

• Γχν πιήξεο ζπγγξάκκαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ γλψζε θαη εκπεηξία 25 θαη 
πιένλ εηψλ γξακκέλα απφ Έιιελεο ζπγγξαθείο, κπνξνχλ λα γίλνπλ 
αξσγνί ζαο γηα ηελ πιεξέζηεξε εθκάζεζε ηνπ ηαηξηθνχ βεινληζκνχ: 

            -  « Ο ΒΔΛΟΝΗΜΟ  κηα κέζνδνο ζεξαπείαο» ηνπ θαζεγεηή 

                   Αλαηζζεζηνινγίαο Γ. Βαζηιάθνπ. 

            -  « Ο ΒΔΛΟΝΗΜΟ ΖΜΔΡΑ» (δίηνκν έξγν), ηνπ Γξ Ζ. Κσλζηαληηλίδε. 

 

•  Σν εκπνξηθφ καο ηκήκα πξνζθέξεη θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ησλ ζεκηλαξίσλ, πιήξε ελεκέξσζε θαη θάζε ππνζηήξημε, γηα 
ηελ επηινγή ησλ απαξαίηεησλ αλαισζίκσλ βεινληζκνχ. 

 

• Οη ζπκκεηέρνληεο ηαηξνί αθνχ νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ην δηεηή θχθιν 
ζπνπδψλ, ιακβάλνπλ δίπισκα θαη κπνξνχλ λα αζθνχλ ην βεινληζκφ. 
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Μεηά ηελ απνθνίηεζε…. 

• Μπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε δηα βίνπ ζε φπνην ζεκηλάξην ηνπ 
δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ εζείο επηζπκείηε, ρσξίο θακία 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 
 

• Να παξαθνινπζείηε ηα δηεζλή κεηεθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα 
πνπ δηνξγαλψλνπκε θάζε έηνο, ζηα πιαίζηα ηεο 
ζπλερηδφκελεο ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο. 
 

• Να αζρνιεζείηε άκεζα κε ηελ ηαηξηθή πξάμε ηνπ 
βεινληζκνχ. Δλεκεξσηηθά αλαθέξνπκε φηη, ην θφζηνο γηα 
ηνλ εμνπιηζκφ ελφο ηαηξείνπ φπνπ αζθείηαη ν βεινληζκφο 
είλαη ειάρηζην. 

 
• Ζ επαθή ησλ ηαηξψλ κε ην Δθπαηδεπηηθφ Ηλζηηηνχην 

Βεινληζκνχ ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ απνθνίηεζε. Ο 
ελζνπζηαζκφο απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ βεινληζκνχ θαη 
απφ ην ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν πνπ έρνπλ πιένλ ζηα ρέξηα 
ηνπο νη ηαηξνί, θαηαδεηθλχεη ηελ επηηπρία ηνπ φινπ 
εγρεηξήκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο θέληξνπ. 

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟΤ 
ΒΔΛΟΝΙΜΟΤ ICMART 2009 

       

 

 

 

 

 αλ αλαγλψξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο καο δξάζεο θαη ηεο 

δηεζλνχο καο παξνπζίαο, ε ICMART αλέζεζε ζηελ εηαηξεία 

καο ηε δηνξγάλσζε ηνπ Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ Ηαηξηθνχ 

Βεινληζκνχ, ICMART 2009, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

επηηπρία ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 29 – 31 Μαΐνπ 2009. 

     Παξεπξέζεζαλ ζ’ απηφ πάλσ απφ 400 ηαηξνί απφ ηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ έλαξμε ηεο λέαο 

εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο 

 2010 - 2012 

Απνθνίηεζε 10εο εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο 2008 – 2010.         

(Μαΐνο 2010) 
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Μεηεθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην κε εηζεγεηή 
ηνλ εηδηθό ηεο Χηνϊαηξηθήο  

Dr. Raphael Nogier (Μάξηηνο 2005) 

Μεηεθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην κε εηζεγεηή 
ηνλ θαζεγεηή Νεπξνθπζηνινγίαο  

Prof. Thomas Lundeberg 
 (Γεθέκβξηνο 2007) 

11ν ΓΙΔΘΝΔ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ  
« Η εθαξκνγή ηωλ LASER θαη ηεο 

Ηιεθηξνζεξαπείαο ζην βεινληζκό».  
Δηζεγεηήο: Dr. Mike Cummings 

21 – 23 Μαΐνπ 2010 

11ν ΓΙΔΘΝΔ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ  
« Η εθαξκνγή ηωλ LASER θαη ηεο 

Ηιεθηξνζεξαπείαο ζην βεινληζκό».  
Δηζεγεηήο: Pr. Thomas Lundeberg 

21 – 23 Μαΐνπ 2010 
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Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

• Έλαξμε ησλ ζεκηλαξίσλ  1 – 2 Οθησβξίνπ 2011:  

      

      ΑΘΗΝΑ: ALEXANDROS HOTEL, Σηκνιένληνο Βάζζνπ 8, 11521 Αζήλα.      
Σει: 210 6430464. 

 

       

• Ώξεο δηεμαγσγήο ησλ ζεκηλαξίσλ: 

             άββαην: 10:00 – 14:00 θαη 15:00 – 19:00  

             Κπξηαθή: 09:00 – 13:00 

             (Στα διαλείμματα περιλαμβάνεται καφές) 

 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

          
       

•           Καηά ηελ εγγξαθή: 1000€ 

•           1ν έηνο: 800€ (Ννέκβξηνο 2011)  

•                          800€ (Φεβξνπάξηνο 2012) 

•            2ν έηνο 800€ (Ννέκβξηνο 2012)  

•                          800€ (Φεβξνπάξηνο 2013) 

•                  

•             

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΑ ΓΙΔΣΗ 
ΔΜΙΝΑΡΙΑ 

• ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΒΔΛΟΝΙΜΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 

 

    Ππιαίαο 27, 54454  Θεζζαινλίθε 

 

     Ώξεο ιεηηνπξγίαο, θαζεκεξηλά  10:00 – 18:00 

 

    Σει: 2310 868117, 2310 911966, fax: 2310 868126      

                          

    Email: info@acupuncture.gr 

 

    http:// www.acupuncture.gr 

 

    Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο: Υξήζηνο Σξνχθαο, θηλ: 6973-345712 

mailto:info@acupuncture.gr
mailto:info@acupuncture.gr
http://www.acupuncture.gr/
http://www.acupuncture.gr/

