
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ  21 - 23 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ. 

 (Ομιλθτισ R. GERWIN MD, FAAN (ΕΠΩΔΤΝΑ ΜΤΟΚΕΛΕΣΙΚΑ ΤΝΔΡΟΜΑ) 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 21 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2011 

08.30 - 09.00 (Προςζλευςθ) 

09.00 - 11.00  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ 

11.00 - 11.30  Διάλλειμα για καφζ 

11.30 - 13.00  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ 

13.00 - 15.00 Διάλλειμα για light lunch 

15.00 - 17.00 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ 

17.00 - 17.30 Διάλλειμα για καφζ 

17.30 - 19.00 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ 

ΑΒΒΑΣΟ: 22 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2011 

09.00 - 11.00  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ 

11.00 - 11.30  Διάλλειμα για καφζ 

11.30 - 13.00  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ 

13.00 - 15.00 Διάλλειμα για light lunch 

15.00 - 17.00 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ 

17.00 - 17.30 Διάλλειμα για καφζ 

17.30 - 19.00 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ 

ΚΤΡΙΑΚΗ:   23 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2011 

09.00 - 11.00  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ 

11.00 - 11.30  Διάλλειμα για καφζ 

11.30 - 13.00  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ 

13.00 - 14.00 ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ  

14.00 - 16.00 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ 

 

 



 

 

 

ROBERT GERWIN MD, FAAN 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ 

Ο ειςθγθτισ κα αςχολθκεί με το κεωρθτικό υπόβακρο του χρόνιου 

μυοςκελετικοφ πόνου και τθν πακογζνεςθ των trigger points, με ξθρό 

βελονιςμό ςτα ςθμεία πυροδότθςθσ, αλλά κυρίωσ κα προςεγγίςει κλινικά τθ 

διάγνωςθ και κεραπεία του επϊδυνου μυοπεριτονιακοφ ςυνδρόμου με 

διάφορεσ μεκόδουσ. Δθλαδι κ' αςχολθκεί διεξοδικά με τα άκρα, τθν κεφαλι 

και όλθ τθ ράχθ του ςϊματοσ. 

Η δομι του ςεμιναρίου είναι θ ίδια με τθν αντίςτοιχθ των ΗΠΑ ( Janet G. 

Travell MD Seminar Eries) και τθσ Αγγλίασ (Gerwin Master Class). 

Με τθν ολοκλιρωςθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ: 

 Να κατανοοφν τθ νευροφυςιολογία όλων των ςυνδρόμων του πόνου. 

 Να εντοπίηουν με τισ τεχνικζσ ψθλάφθςθσ τα Trigger Points και να 

ςυςχετίηουν τθν παρουςία τουσ με τα κλινικά χαρακτθριςτικά τθσ 

ευαιςκθςίασ, του προβαλλόμενου πόνου και τθσ περιοριςμζνθσ 

κινθτικότθτασ. 

 Να αναγνωρίηουν τισ μυϊκζσ ομάδεσ που πάςχουν, με βάςθ τθν ανατομία 

και τθ λειτουργικότθτα τουσ. 

 Να εφαρμόηουν τεχνικζσ αδρανοποίθςθσ των Trigger Points, με ςτόχο τθν 

αποκατάςταςθ τθσ φυςιολογικισ ςτάςθσ και κίνθςθσ. 



 

   Κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου κα διανεμθκοφν και οι ςθμειϊςεισ 

του ειςθγθτι. Η παρουςία του ομιλθτι είναι και θ τελευταία ςτθν 

Ελλάδα και αποτελεί μοναδικι ευκαιρία απόκτθςθσ υψθλισ γνϊςθσ και 

εξειδίκευςθσ ςτα trigger points από τον πλζον ειδικό του 

μυοπεριτονιακοφ πόνου R. Gerwin MD, FAAN. 

Αν κζλετε να γίνετε πραγματικόσ επαγγελματίασ, κα πρζπει 

οπωςδιποτε να παρακολουκιςετε αυτό το ςεμινάριο. Δεν είναι 

απαραίτθτο να ζχετε προθγοφμενεσ γνϊςεισ βελονιςμοφ και να 

γνωρίηετε τα trigger points.  

 

 


