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ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε ηαηξνύο θαη θπζηθνζεξαπεπηέο πνπ 

αζρνινύληαη, αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηά ηνπο, κε ηε δηάγλωζε, ζεξαπεία 

θαη απνθαηάζηαζε ηωλ αζζελώλ πνπ πάζρνπλ από κπνζθειεηηθά 

επώδπλα ζύλδξνκα. O εηζεγεηήο ζα αζρνιεζεί κε ην ζεωξεηηθό 

ππόβαζξν ηνπ ρξόληνπ κπνζθειεηηθνύ πόλνπ θαη ηελ παζνγέλεζε ηωλ 

trigger points, αιιά θπξίωο ζα πξνζεγγίζεη θιηληθά ηε δηάγλωζε θαη 

ζεξαπεία ηνπ επώδπλνπ κπνπεξηηνληαθνύ ζπλδξόκνπ.  

 

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ 

Σν ζεκηλάξην ζα δηεμαρζεί από 21 έωο 23 Οθηωβξίνπ 2011 ζην HOTEL 

PRESIDENT (αίζνπζα ΑΣΛΑ), Λ. θεθηζίαο 43, 11523 Αζήλα. Σει. 

2106989000 fax: 2106980840. 

 

ΔΓΓΡΑΦΔ - ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Κόζηορ κέρξη 5 Οθηωβξίνπ 2011        300€ 

Κόζηορ από   6  Οθηωβξίνπ 2011       350€ 

( ηηο αλωηέξω ηηκέο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%). 

 

Σν θόζηνο εγγξαθήο πεξηιακβάλεη: 

 Παξαθνινύζεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνγξάκκαηνο 

 Πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο 

 Καθέο ζηα δηαιιείκαηα θαη light lunch  

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 Με ηασςδπομική επιηαγή: (ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΒΔΛΟΝΙΜΟΤ ΔΛΛΑΓΑ,  Ππιαίαο 27, 

54454    Θεζζαινλίθε). 

 (Παξαθαιείζηε πξηλ ηελ θαηαβνιή ηνπ δηθαηώκαηνο 

ζπκκεηνρήο, λα επηθνηλωλήζεηε κε ηε γξακκαηεία γηα ηε 

δήιωζε ηωλ ζηνηρείωλ ζαο). 

 ΔΠΙΗΜΗ ΓΛΩΑ 

Δπίζεκε γιώζζα ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε αγγιηθή, κε 

ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά. 

ΟΡΓΑΝΩΗ: Δκπαιδεςηικό Ινζηιηούηο Βελονιζμού 

Δλλάδαρ  - Ιαηπική Δηαιπεία Βελονιζμού Βοπείος 

Δλλάδαρ. 

 Πληποθοπίερ για ηην εγγπαθή ζηη γπαμμαηεία: Ππιαίαο 

27, 54454  Θεζζαινλίθε.  Σει: 2310868117,  2310911966, 

θηλ. 6973-345712 (Υξήζηνο Σξνύθαο), FAX: 2310868126. 

 

 

 



 

 

 

 

O Prof. Robert Gerwin είναι ίζως  ο πιο ειδικός ζηα Trigger Points. 

Πληροθορίες για ηον ειζηγηηή είναι διαθέζιμες μέζω ηης ιζηοζελίδας: 

http://www.painpoints.com. Αθνινπζεί έλα ζύληνκν βηνγξαθηθό ηνπ. 

 

Ο Prof. Robert Gerwin εξγάδεηαη ωο  θαζεγεηήο λεπξνινγίαο ζην 

παλεπηζηεκηαθό λνζνθνκείν John Hopkins ηωλ ΗΠΑ, θαζώο επίζεο θαη 

ζην John Hopkins Pain Treatment Center. Δθπαηδεύζεθε θαη 

ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Dr Janet Travell. Δίλαη ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ " 

Clinical Mastery in the Treatment of Myofascial Pain", πνπ εθδίδεηαη από 

ηνλ νίθν Lippincott, Williams & Wilkins. 

 

Έρεη πινύζην βηβιηνγξαθηθό έξγν θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δηαιέμεηο ζε 

όιν ηνλ θόζκν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ, ηελ αηηηνινγία, ηε δηαγλωζηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε σπόνιυν επώδςνυν 

μςοζκελεηικών ζςνδπόμυν.  

 

πλεξγάζηεθε ζηελ νινθιήξωζε ηεο 2εο έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ Travell 

θαη Simons "Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point 

Manual". Απνηέιεζε ηαθηηθό κέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο πνπ 

ζπλέηαμε, ππό ηελ αηγίδα ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Πόλνπ, ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε δηάγλωζε θαη ζεξαπεία ηνπ ζπλδξόκνπ 

ηλνκπαιγίαο. Αλήθεη ζηελ εθδνηηθή νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ "journal of 

Musculoskeletal Pain". Δίλαη κέινο ηεο American Academy of Neurology 

θαη δηπιωκαηνύρνο ηεο American Pain Society, από ηελ νπνία 

βξαβεύηεθε ην 1994 γηα ηε ζεκαληηθή επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε θαη 

ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε ζεξαπεία ηνπ πόλνπ. 

 

 

 

 

"Σα μςοπεπιηονιακά ζημεία πςποδόηηζηρ (myofascial trigger points) 

αποηελούν ηα πιο ζςσνά αίηια μςοζκελεηικού πόνος ζηην καθημεπινή 

κλινική ππάξη, ενώ είναι παπάλληλα ηα λιγόηεπο καηανοηηά και ηα 

πλέον παπαγνυπιζμένα από θεπαπεςηική άποτη. "      

 

                                             Janet Travell, 1976 

 

 

 

 


