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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤΧΟΤ

Σασ καλωςορίηουμε ςτθ διαδικτυακι ζκδοςθ του 4ου Τεφχουσ του Ρεριοδικοφ μασ και ςασ ευχαριςτοφμε για τθν ενκάρρυνςι ςασ ςτθν προςπάκεια που καταβάλλουμε για τθν κατά το
δυνατό καλφτερθ ενθμζρωςθ των Μελϊν του Επιςτθμονικοφ μασ Τμιματοσ.
Η Ομάδα Σφνταξησ
τείλτε μας τις προτάσεις σας
Θ Ομάδα Σφνταξθσ καλεί όλα τα μζλθ του
Επιςτθμονικοφ μασ Τμιματοσ να διατυπϊςουν τισ ςκζψεισ και τισ ιδζεσ τουσ ςχετικά με
τθ κεματολογία του Ρεριοδικοφ.
Θα χαροφμε να ςυνεργαςτοφμε μαηί ςασ!
Στείλτε μασ email ςτο: info@tkafa.gr

Τιοθετείστε μια στήλη!
Καλοφνται όλα τα Μζλθ του Επιςτθμονικοφ
Τμιματοσ ΚΑΦΑ που επικυμοφν, να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθν αρκρογραφία του θλεκτρονικοφ μασ εντφπου υιοκετϊντασ μια μόνιμθ ςτιλθ.
Ρροχπόκεςθ: εγγραφι ςτο ΕΤΚΑΦΑ
Στείλτε μασ email ςτο: info@tkafa.gr

Διαδικασία εγγραφής στο ΕΣΚΑΥΑ
Στο κεντρικό menu τθσ ιςτοςελίδασ του ΡΣΦ, https://www.psf.org.gr, επιλζξτε το πεδίο
«Είςοδοσ Μελών» και δϊςτε τα ςτοιχεία που ηθτοφνται. Πταν εμφανιςτεί θ καρτζλα με τα
ςτοιχεία ςασ, ςτο πεδίο «Menu Επιλογών Μζλουσ» επιλζξτε «υμμετοχι ςε Επιςτθμονικά
Σμιματα» και ςυμπλθρϊςτε τθν Αίτθςθ του Επιςτημονικοφ Σμήματοσ Καρδιοαγγειακήσ και
Αναπνευςτικήσ Φυςικοθεραπείασ - Αποκατάςταςησ.
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ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΕΣΚΑΦΑ
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Η «ΕΘΝΙΚΗ» ΜΑ ΟΜΑΔΑ

“Join the profession’s leading global meeting online,
where the world of physiotherapy meets”
Ενϊνοντασ για άλλθ μία φορά τθν
παγκόςμια
Φυςικοκεραπευτικι
Κοινότθτα με το γενικό ςφνκθμα
«Λάβετε μζροσ διαδικτυακά ςτθν
κορυφαία παγκόςμια ςυνάντθςθ
του επαγγζλματοσ . εκεί όπου ςυναντάται όλοσ ο κόςμοσ τθσ φυςικοκεραπείασ», κιρυξε τθν ζναρξθ
των εργαςιϊν του ςτισ 9 Απριλίου
2021 το μεγαλφτερο Διεκνζσ Επιςτθμονικό Συνζδριο Φυςικοκεραπείασ, το οποίο λόγω πανδθμίασ
διεξιχκθ διαδικτυακά και διιρκθςε ζωσ και τισ 11 Απριλίου 2021.
Σθμαντικθ διάκριςθ τθσ χωρασ
μασ το ότι φζτοσ ςτο Ραγκοςμιο
Συνζδριο
Φυςικοκεραπείασ (9-11 Απριλιου
2021)
πραγματοποιικθκε το
Νetworking
session του ICCrPT WP ςτο αντικείμενο τθσ καρδιοαγγειακθσ και
αναπνευςτικθσ φυςικοκεραπείασ
με ςυμπροεδρεφουςα τθν κα Χρθςτάκου μελοσ τθσ ΣΕ
του
ΕΤΚΑΦΑ ΡΣΦ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ
Θ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ μασ ς’ αυτι τθν παγκόςμια ςυνάντθςθ πλαιςιϊκθκε με αρκετά ενδιαφζρουςεσ εργαςίεσ. Ενδεικτικά αναφζρονται
κάποιεσ, των οποίων θ κεματολογία άπτεται του αντικειμζνου του Επιςτθμονικοφ μασ Τμιματοσ:
A. Christakou, D. Tsimouris, A. Skoura, A. Xatzimina, E. Patsaki, M. Papadopoulos , A. Kouvarakos , M. Katartzi, E. Grammatopoulou , N. Koulouris , S. Zakynthinos, E. Ischaki “Effectiveness of inspiratory muscle training and high flow nasal cannula oxygen therapy on physiotherapy
outcome measures in difficult weaning patients”
G Pepera, K Krinta, C Mpea, A Grigoriadou, V Antoniou, A Peristeropoulos, Z. Dimitriadis “Multidimensional exercise training on hemodynamic
and physical function responses in older long-term care residents: A multicenter randomized clinical controlled trial”
G Pepera, P Bromley, I Iliadis, G. Sandercock “Safety of exercise testing and exercise training for cardiac patients, in a supervised communitybased cardiac rehabilitation program”
A. Grigoriadou, F. Skamagkoulis, K. Grigoriadis, D. Dougenis, G. Pepera “Soft drink straw as an alternative device of creating positive expiratory pressure (PEP) in thoracic surgery patients”
Θ ΣΕ του ΕΤΚΑΦΑ ςυγχαίρει τουσ ςυναδζλφουσ που κατζκεςαν εργαςίεσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα τθσ Ακλθτικισ και Ραιδιατρικισ Φυςικοκεραπείασ των οποίων οι εργαςίεσ βραβεφτθκαν:
Γνωςτικό αντικείμενο "Αθλητική Φυςικοθεραπεία": K. Vassis, I. Misiris, N. Kourkoulis, A.S. Siouras, G. Meletiou, A-M. Iliopoulou, I.A. Poulis
“Epidemiological profile of Crossfit practitioners in Greece”
Γνωςτικό αντικείμενο "Παιδιατρική Φυςικοθεραπεία": Ι. Iliadis, S. Chatziandrea, G. Pepera “Cardiorespiratory fitness and muscular strength
of Greek primary schoolchildren in relationship to obesity and sedentary time”
ςελ. 3

ΔΡΑΕΙ Ε ΕΞΕΛΙΞΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΤΝΑ
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ΘΕΜΑ ΕΡΕΤΝΑ: «ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ E ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ COVID-19»

Δράςθ ςε εξζλιξθ
Διαδικτυακι ζρευνα μζςω διανομισ
ερωτθματολογίου ςε δθμόςια Νοςοκομεία.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ
Το Επιςτθμονικό Τμιμα
Καρδιοαγγειακισ και Αναπνευςτικισ Φυςικοκεραπείασ - Αποκατάςταςθσ
(Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του Ρανελλινιου Συλλόγου Φυςικοκεραπευτϊν διεξάγει διαδικτυακι ζρευνα μζςω
ερωτθματολογίου, με ςτόχο τθν καταγραφι των
φυςικοκεραπευτικϊν πράξεων που εφαρμόςτθκαν

ςελ. 4

αποκλειςτικά από Φυςικοκεραπευτζσ που παρείχαν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε
αςκενείσ με COVID-19,
ςτισ διαμορφωμζνεσ ΜΕΘ
και κλινικζσ των δθμόςιων
Νοςοκομείων τθσ Ελλάδασ.
Κατόπιν απαίτθςθσ τθσ
Διοίκθςθσ των εν λόγω
Νοςοκομείων για δθμι-

ουργία φακζλου και κατάκεςι του ςτα αντίςτοιχα
Επιςτθμονικά Συμβοφλια,
ςυμφωνικθκε να αναλάβουν προςωπικά τθ διευκζτθςθ του ηθτιματοσ και
τθν κατάκεςθ των ςχετικϊν φακζλων, οι Φυςικοκεραπευτζσ που ςτελεχϊνουν τα Νοςοκομεία αυτά
ϊςτε να επιςπευτεί θ διαδικαςία και να ζχουμε το

δυνατό γρθγορότερα τα
αποτελζςματα από τθν
ζρευνα.
Θ ζρευνα βρίςκεται ςε
διαδικαςία
ςυλλογισ
ςτοιχείων.

Πλθροφορίεσ:
info@tkafa.gr

ΔΡΑΕΙ Ε ΕΞΕΛΙΞΗ
ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΡΘΡΟΤ
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ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ
Το Επιςτθμονικό μασ
Τμιμα ανζλαβε τθ ςυγγραφι και δθμοςίευςθ
άρκρου ςτο διμθνιαίο
περιοδικό τθσ Ιατρικισ
Εταιρείασ Ακθνϊν, με
κζμα: «Καρδιακι ανεπάρκεια και άςκθςθ: ο
ρόλοσ του φυςικοκεραπευτι».
Το άρκρο πραγματεφεται
μια νζα προςζγγιςθ ςτθ
φροντίδα των αςκενϊν
με καρδιακι ανεπάρκεια
ςελ. 5

που προκφπτει μζςα από
ςυςτθματικι αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ και
τθσ αρκρογραφίασ και
ςφμφωνα με τθν οποία θ
ςυνδυαςμζνθ άςκθςθ με
τισ ςωςτζσ παραμζτρουσ
ζχει τθν καλφτερθ επίδραςθ τόςο ςτθν ποιότθτα ηωισ και ςτισ καρδιαγγειακζσ
παραμζτρουσ
όςο και ςτο μυϊκό ςφςτθμα των αςκενϊν αυτϊν.
Ο ρόλοσ του Φυςικοκε-

ραπευτι ςτθ βελτίωςθ
τθσ υγείασ του αςκενοφσ
επιτυγχάνεται με εξατομικευμζνεσ
αςκιςεισ,
κυρίωσ αερόβιασ μορφισ,
αλλά και με αςκιςεισ
ενδυνάμωςθσ.
Επιτυχία παρουςιάηουν
επίςθσ
προγράμματα
αποκατάςταςθσ που περιλαμβάνουν θλεκτρικό
νευρομυικό
ερεκιςμό,
ενϊ ςε ςυγκεκριμζνεσ
ομάδεσ αςκενϊν δοκιμά-

ηεται
και
επιβλεπόμενθ
ςτο ςπίτι.

τθλεάςκθςθ

Το άρκρο βρίςκεται ςε
διαδικαςία δθμοςίευςθσ
και υπογράφεται από τισ
εκλεκτζσ ςυναδζλφουσ Κ.
Βαςιλειάδθ, Σ. Ανδρεάδου, Ρατςάκθ και Α. Χρθςτάκου, Ε.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2020
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ΕΣΗΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ ΕΣΚΑΦΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ
Θ χρονιά που διανφςαμε είχε
πολλά εμπόδια, μεγάλεσ δυςκολίεσ και ςυνεχόμενεσ
ανατροπζσ. Κι όμωσ, για μια
ακόμθ χρονιά το Επιςτθμονικό μασ Τμιμα ςτάκθκε ςτο
φψοσ των περιςτάςεων και
κατάφερε, παρά τισ πολλζσ
δυςκολίεσ, να υλοποιιςει
τουσ ςτόχουσ που είχε κζςει,
οι οποίοι προςβλζπουν πάντα ςτθν προαγωγι τθσ κλινικισ εφαρμογισ, ζρευνασ και
εκπαίδευςθσ τθσ Καρδιοαγςελ. 6

γειακισ και Αναπνευςτικισ
Φυςικοκεραπείασ - Αποκατάςταςθσ.
Οι δράςεισ του
Τμιματοσ, αλλά και οι ςτόχοι
που υλοποιικθκαν κατά τθ
διάρκεια τθσ χρονιάσ που
πζραςε παρουςιάςτθκαν και
αναλφκθκαν από τθ Συντονίςτρια τθσ ΣΕ, κα Χρθςτάκου,
ςτθ διαδικτυακι ςυνάντθςθ
των Μελϊν μασ, που τελικϊσ
πραγματοποιικθκε ςτισ 13
Φεβρουαρίου και όχι ςτισ 7
όπωσ αρχικϊσ είχε προγραμ-

ματιςτεί, λόγω αδυναμίασ
υποςτιριξθσ παράλλθλα διενεργοφμενων εκδθλϊςεων
τθσ πλατφόρμασ διαδικτυακισ ςυνδιάςκεψθσ Zoom.

ανταγωνιςτικοφ
μοντζλου
Φυςικοκεραπευτι που απευκφνεται ςτον αναπνευςτικό
και καρδιοαγγειακό αςκενι.

Ο ετιςιοσ απολογιςμόσ
Ππωσ προζκυψε από τον ζκλειςε με τθ ςτοχοκζτθςθ
απολογιςμό, το Επιςτθμονι- τθσ νζασ χρονιάσ, θ οποία
κό μασ Τμιμα, και το 2020 ζχει ωσ ςτακερό ςθμείο αναςυνετζλεςε ςτθν εκπαιδευτι- φοράσ τθ βακιά κατάκτθςθ
κι κατάρτιςθ και επιμόρφω- τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ
ςθ των Μελϊν του και απο- και τθν αξιοποίθςθ τθσ τετζλεςε (φυςικά με τθν υπο- χνολογίασ για τθν ποιοτικι
ςτιριξθ του Συλλόγου μασ) αναβάκμιςθ των παρεχόμεκορμό δθμιουργίασ ενόσ πιο νων υπθρεςιϊν Υγείασ.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
JOURNAL CLUB / ΛΕΧΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ
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2 η ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ JOURNAL CLUB

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΡΘΡΟΤ
Δρ Ευαγγελία Κουτςιοφμπα
Κλινική Φυςικοθεραπεφτρια
Πα νεπιςτ ημια κό Γεν ικό
Νοςοκομείο Λάριςασ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ
Το Επιςτθμονικό μασ Τμιμα, ςτο πλαίςιο των επιμορφωτικϊν
δράςεϊν
του, πραγματοποιεί κάκε
δφο μινεσ ςυναντιςεισ
εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα
(Λζςχθ Ρεριοδικοφ / Journal Club) ςτισ οποίεσ μια
ομάδα ατόμων ςυηθτά
τρζχοντα άρκρα, με απϊτερο ςτόχο τθ διαρκι ενθμζρωςθ με τισ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ, τθν προαγωγι κριτικισ ςκζψθσ και
τθ διαςφάλιςθ του eviςελ. 7

dence based ςτθν πρακτικι
τουσ.
Μζςω τθσ Λζςχθσ Ρεριοδικοφ επιτυγχάνεται παρακολοφκθςθ των επιςτθμονικϊν εξελίξεων, απόκτθςθ ικανότθτασ κριτικισ
κεϊρθςθσ των μελετϊν
που διαρκϊσ αναρτϊνται
ςτο διαδίκτυο, αλλά και
εξοικείωςθ με τθν κλινικι
ζρευνα.
Κατόπιν των απαιτιςεων
τθσ εποχισ και με τθν προοπτικι να δοκεί θ δυνατό-

τθτα τθσ απομακρυςμζνθσ
ςυμμετοχισ ςτθ Λζςχθ
Ρεριοδικοφ ατόμων από
όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια, θ δράςθ διεξάγεται
πλζον διαδικτυακά.

μπα,
το
άρκρο
«Intervention effect of
neuromuscular electrical
stimulation on ICU acquired weakness: A metaanalysis».

Στο πλαίςιο των ανωτζρω,
το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου διεξιχκθ θ 2θ διαδικτυακι ςυνάντθςθ του
Journal Club κατά τθν
οποία αναλφκθκε από τθν
Φυςικοκεραπεφτρια τθσ
ΜΕΘ του Ρ.Γ.Ν. Λάριςασ,
Δρ. Ευαγγελία Κουτςιοφ-

Θ δράςθ μεταδόκθκε με
μία εβδομάδα κακυςτζρθςθ, λόγω αδυναμίασ υποςτιριξθσ παράλλθλα διενεργοφμενων εκδθλϊςεων, τθσ πλατφόρμασ διαδικτυακισ
ςυνδιάςκεψθσ
Zoom.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΠΑΓΚΟΜΙΕ ΗΜΕΡΕ
Αρ. Σεύχους 4 - Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2021

4 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ: ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ
Με τθν ευκαιρία τθσ παγκόςμιασ θμζρασ κατά
του καρκίνου, το Επιςτθμονικό μασ Τμιμα εξζδωςε το ςχετικό Ενθμερωτικό Δελτίο, το οποίο μζςω
του Κ.Δ.Σ. του Ρανελλθνίου Συλλόγου Φυςικοκεραπευτϊν δθμοςιεφτθκε
ςτον Τφπο.
Το ενθμερωτικό δελτίο
επικεντρϊνει το ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ ςτθ
ςελ. 8

ςπουδαιότθτα τθσ φυςικοκεραπείασ, θ οποία
ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ
τόςο τθσ κινθτικισ όςο
και τθσ καρδιαγγειακισ
και αναπνευςτικισ ικανότθτασ του αςκενοφσ με
νεοπλαςματικι νόςο.
Ο φυςικοκεραπευτισ ωσ
εξειδικευμζνοσ επαγγελματίασ υγείασ είναι εκείνοσ που μεριμνά για τθν
αναπνευςτικι υποςτιριξθ
του αςκενοφσ μετεγχειρθ-

τικά π.χ. μετά από μια
πνευμονεκτομι ι μια
μεγάλθ ορκοπεδικι επζμβαςθ, τθ βακμιαία αποκατάςταςθ τθσ καρδιαγγειακισ του λειτουργικότθτασ μζςω τθσ άςκθςθσ
μετά από παρατεταμζνο
κλινοςτατιςμό, αλλά και
τθν επανάκτθςθ τθσ μυϊκισ του δφναμθσ μετά
από παρατεταμζνθ παραμονι ςτθ ΜΕΘ.
Ο Ρ.Σ.Φ. & το Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α,
προάγουν, υποςτθρίηουν

και ενθμερϊνουν για τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ
Φυςικοκεραπείασ
ςτθν
πρόλθψθ και τθ κεραπεία
του καρκίνου, μζςω τθσ
βελτίωςθσ τθσ δφναμθσ,
τθσ λειτουργικότθτασ, τθσ
καρδιοαναπνευςτικισ
ικανότθτασ, τθσ κυκλοφορίασ, τθσ ιςορροπίασ, του
πόνου και τθσ ψυχολογίασ
των αςκενϊν με νεοπλαςματικι νόςο.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
WEBINAR
Αρ. Σεύχους 4 - Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2021

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ
Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε ςτισ 3 Απριλίου, το διαδικτυακό ςεμινάριο (webinar) με κζμα:
«Η Φυςικοκεραπεία για
τθ ςτεφανιαία νόςο ςτθν
εποχι τθσ πανδθμίασ»
που
διοργάνωςε
το
Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. του ΡΣΦ, ςτο
πλαίςιο των επιμορφωτικϊν δράςεϊν του.
Στο webinar προςκλικθκαν καταξιωμζνοι ςτο χϊςελ. 9

ρο τθσ αποκατάςταςθσ
αςκενϊν με καρδιαγγειακά νοςιματα ςυνάδελφοι
Φυςικοκεραπευτζσ,
οι
οποίοι ανζλυςαν ςθμαντικά και ςφγχρονα κζματα
τθσ φυςικοκεραπευτικισ
αποκατάςταςθσ του καρδιαγγειακοφ αςκενι.
Θ καρδιοαγγειακι αποκατάςταςθ είναι ζνα προςαρμοςμζνο πρόγραμμα
εξάςκθςθσ και εκπαίδευ-

ςθσ, ειδικά ςχεδιαςμζνο
για να βοθκιςει ςτθ βελτίωςθ τθσ υγείασ των αςκενϊν και ςτθν ανάρρωςθ
από διάφορεσ μορφζσ
καρδιακϊν νοςθμάτων ι
μετά από χειρουργικι επζμβαςθ.
Ζχει διαπιςτωκεί μζςα
από ζρευνεσ, ότι τα προγράμματα καρδιακισ αποκατάςταςθσ μποροφν να
μειϊςουν αιςκθτά τον

κίνδυνο κανάτου από καρδιακζσ πακιςεισ, όπωσ και
τον κίνδυνο μελλοντικϊν
καρδιακϊν προβλθμάτων.
Ρρογράμματα καρδιακισ
αποκατάςταςθσ άλλωςτε,
προτείνονται τόςο από τθν
American Heart Association όςο και από το American College of Cardiology.
Τθ δράςθ χαιρζτθςε ο
Ρρόεδροσ του Ρ.Σ.Φ., Ρζτροσ Λυμπερίδθσ.

ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΕΣΚΑΦΑ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΕΣΚΑΦΑ Ε ΙΑΣΡΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ
Αρ. Σεύχους 4 - Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2021

4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΘΩΡΑΚΟ

Τβριδικό ςυνζδριο
Φυςικοκεραπευτικι Τράπεηα: Κυριακι 30 Μαΐου 2021 - Αίκουςα Β
Τίτλοσ Τράπεηασ: «Η φυςικοκεραπεία του Αναπνευςτικοφ »

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ
Το Επιςτθμονικό μασ Τμιμα ζχει προςκλθκεί από τθν Εταιρεία Νοςθμάτων Θώρακοσ Ελλάδοσ (ΕΝΘΕ) να ςυμμετάςχει ςτο
4ο Πανελλινιο υνζδριο Νοςθμάτων Θώρακοσ, το οποίο πρόκειται να διεξαχκεί κατά το διάςτθμα από 27 ζωσ 30 Μαΐου
2021, ςτο Ξενοδοχείο The MET, ςτθ Θεςςαλονίκθ,
Το Συνζδριο κα είναι υβριδικό, δθλαδι κα δίδεται θ δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να το παρακολουκιςουν και ηωντανά, μζςω διαδικτφου.
Θ Φυςικοκεραπευτικι Τράπεηα κα λάβει χϊρα τθν Κυριακι 30 Μαΐου, ςτθν Αίκουςα Β, κάτω από το γενικό τίτλο «Η φυςικοκεραπεία του Αναπνευςτικοφ».
Τθσ Τράπεηασ κα προεδρεφει θ κα Αικατερίνθ Κοφςτα, Φυςικοκεραπεφτρια με τον κ. Μιχαήλ Αγραφιώτη Ρνευμονολόγο
από το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ πρόκειται να αναλυκοφν τα πιο κάτω κζματα:
 “φγχρονεσ τεχνικζσ Φυςικοκεραπείασ”, Α. Κοφςτα, MSc, Φυςικοκεραπεφτρια ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ»,
 "Η ιπποκεραπεία ωσ εναλλακτικι μζκοδοσ ςτθν ςυμβολι του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ", Α. Καφταντηι, Παιδιατρικι Φυςικοκεραπεφτρια Msc, NDT
 “Η επίδραςθ τθσ υδροκεραπείασ halliwick ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα”, Δρ Κ. Χανδόλιασ Φυςικοκεραπευτισ NDT
ςελ. 10

ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ
Αρ. Σεύχους 4 - Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2021

VIRTUAL OR HYBRID
15
15-- 17/04/2021 - Preventive Cardiology (www.escardio.org)

23
23-- 25/04/2021 - EHRA 2021, European Society od cardiology (www.escardio.org)

www.accientificsession.acc.org

15
15-- 17/05/2021 - American College of Cardiology 2021 - Hybrid

29/06 - 1/07/2021 - Heart Failure (www.escardio.org)

17
17-- 19/06/2021 - EuroHeart Care 2021 (www.escardio.org)

17
17-- 18/09/21
18/09/21-- Cardiology World Conference 2021 - France Hybrid Event (www.cardiologyworldconference.com)

ΑΝΑΚΟΠΗΕΙ OPEN ACCESS (ακολουθήστε τον σύνδεσμο)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7564293/

https://www.monaldi
https://www.monaldi-- archives.org/index.php/macd/

pdf/10.1177_2047487320905719.pdf

article/view/1439/1047

ςελ. 11

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
Αρ. Σεύχους 4 - Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2021

Πλατφόρμεσ δωρεάν δημιουργίασ & διαχείριςησ
Τα ερωτθματολόγια αποτελοφν πολφτιμο επιςτθμονικό εργαλείο για τθ διερεφνθςθ κεμάτων με ςυςτθματικό τρόπο. Ρεριλαμβάνουν μια ςειρά δομθμζνων ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ο κάκε ερωτϊμενοσ καλείται να
απαντιςει γραπτά και με μία ςυγκεκριμζνθ ςειρά, ενϊ τα δεδομζνα ςυλλζγονται από ςφνολο ατόμων τα
οποία καλοφνται να απαντιςουν ςτο ίδιο ακριβϊσ ςφνολο ερωτιςεων.
Κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν επιτυχία μιασ ςτατιςτικισ ζρευνασ που υλοποιείται με χριςθ ερωτθματολογίου είναι θ δομι αυτοφ. Ζνα ςωςτά δομθμζνο ερωτθματολόγιο, με τθν εφαρμογι ενόσ αποτελεςματικοφ
ςχεδίου δειγματολθψίασ και τθσ ενδεδειγμζνθσ ανάλυςθσ ςτοιχείων είναι αποτελεςματικό και μόνο τότε
οδθγεί ςτθν εξαγωγι ςωςτϊν ςυμπεραςμάτων.
Θ δθμιουργία και διαχείριςθ των ερωτθματολογίων διευκολφνεται μζςω τθσ χριςθσ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων
καταχϊρθςθσ και επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν (πλατφόρμεσ), κάποια από τα οποία είναι εν μζρει ι και εξολοκλιρου δωρεάν.

Survey Monkey

Α

πό τισ δθμοφιλζςτερεσ πλατφόρμεσ
ερωτθματολογίων.
Στθ
δωρεάν
ζκδοςθ περιλαμβάνει απεριόριςτο
αρικμό ερωτθματολογίων με μζγιςτο αρικμό
ερωτιςεων τισ 10. Το ερωτθματολόγιο μποροφν να το αξιοποιιςουν μζχρι 40 ςυμμετζχοντεσ και να το επεξεργαςτοφν μζχρι 3 λιπτεσ των ερωτθματολογίων, ενϊ βρίςκονται διακζςιμεσ αρκετζσ ευκολίεσ ςχεδιαςμοφ
και οδθγοί βαςικϊν ερωτθματολογίων.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ: https://www.surveymonkey.com/

Survey Maker

Σ

τθ δωρεάν ζκδοςθ δίνει τθν δυνατότθτα να ςυμμετζχουν
μόνο 10 άτομα ενϊ κι αυτι θ πλατφόρμα δίνει τθν δυνατότθτα απεριόριςτων ερευνϊν χωρίσ ευκολίεσ ςχεδιαςμοφ όπωσ
τθν φπαρξθ λογότυπου κλπ. Βζβαια, δίνεται θ δυνατότθτα ζτοιμων
οδθγϊν ςχεδιαςμοφ κακϊσ και αναφορά των αποτελεςμάτων.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ: https://www.proprofs.com/survey/

ςελ. 12

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
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Typeform

Η

δωρεάν ζκδοςθ περιλαμβάνει 3
τφπουσ φόρμασ, με μζγιςτο αρικμό
10 ερωτιςεων για κάκε φόρμα.

Τισ ερωτιςεισ υπάρχει θ δυνατότθτα να τισ
απαντιςουν μζχρι 100 άτομα το μινα. Θ
πλατφόρμα δίνει τθν δυνατότθτα αναφορϊν και γραφθμάτων, ειδοποίθςθ ςτο email όταν ςυμπλθρωκεί μια νζα φόρμα, και τθν εγκατάςταςθ του
ερωτθματολογίου ςε μια ιςτοςελίδα.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ: https://www.typeform.com/

Google Forms

Γ

ια άλλθ μια φορά θ google εντυπωςιάηει με τθν αρτιότθτα και το δωρεάν
λογιςμικό που προςφζρει. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Google Forms παρζχει
ταχφτατθ ανταπόκριςθ (μπορεί να λειτουργιςει ακόμα και ςε πραγματικό
χρόνο), προςφζρει πολλζσ δυνατότθτεσ ςχεδιαςμοφ τθσ φόρμασ με χρϊματα
ςχζδια κλπ, ενϊ υπάρχει και θ δυνατότθτα διαφόρων επιλογϊν ερωτιςεων
(από ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ ζωσ αναπτυςςόμενα μενοφ ςε γραμμικι
κλίμακα). Από τισ δυνατότθτεσ δεν λείπουν θ λειτουργία εν κινιςει μζςω smart phone, θ οργάνωςθ και θ
ανάλυςθ των δεδομζνων, κακϊσ και θ φπαρξθ πολλαπλϊν ερευνθτϊν για τθν αξιοποίθςθ των δεδομζνων.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ: https://www.google.gr/intl/el/forms/about/

Zoho Survey

Η

δωρεάν ζκδοςθ περιλαμβάνει απεριόριςτεσ ζρευνεσ, μζγιςτο
αρικμό 10 ερωτιςεων ςε κάκε ζρευνα και όριο ςυμμετεχόντων κάκε ζρευνασ τα 100 άτομα. Οι δυνατότθτεσ περιλαμβάνουν τθν φπαρξθ ερωτθματολογίου εντόσ του email, περιςςότερουσ
από 250 ζτοιμουσ οδθγοφσ ςχεδιαςμοφ, με δυνατότθτα τοποκζτθςθσ
ςε ιςτοςελίδα, ενϊ υποςτθρίηει τθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ: https://www.zoho.com/survey/

ςελ. 13

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Alchemer

Η

δωρεάν ζκδοςθ, επιμελϊσ κρυμμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα,
αναφζρει δυνατότθτα μζχρι 3 ερωτθματολόγια απεριόριςτεσ ερωτιςεισ και όριο τουσ 100 ςυμμετζχοντεσ.

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ:
https://www.alchemer.com/plans-pricing/small-teams/

Free Online Surveys

Ε

πιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να δθμιουργοφν απλζσ ζρευνεσ γριγορα
και εφκολα, με τθν πρόςκετθ δυνατότθτα να προςκζςουν ζνα
λογότυπο εταιρείασ.

Θ δωρεάν ζκδοςθ περιλαμβάνει απεριόριςτο αρικμό ερευνϊν με ζωσ και
20 ερωτιςεισ και 100 απαντιςεισ.

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ: https://freeonlinesurveys.com/

SoGoSurvey

Σ

τθ δωρεάν ζκδοςθ παρζχει πλιρθ ςειρά λειτουργιϊν, δίνει
τθν δυνατότθτα απεριόριςτων ερευνϊν, 24 τφπων ερωτιςεων, δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ ερευνϊν ςε email και ιςτοςελίδεσ, ζχει όριο 200 ςυμμετεχόντων, ενϊ διακζτει και λειτουργία
εξαγωγισ δεδομζνων (ζγγραφα Word και CSV) .
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ: https://www.sogosurvey.com/
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https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-55638208

Covid-19: Pandemic puts physiotherapists in spotlight
There are steady accounts of
medics' battle to save the lives
of Covid-19 patients.
Amid the reports it becomes
clear the task is a marathon and
not a sprint, with no one-sizefits-all approach to treatment
and recovery.
Physiotherapists
are
among
those in it for the immediate and
then longer haul. This is the story of the specialists whose daily
lives have changed.

https://www.nbcdfw.com/news/coronavirus/husbands -photograph-captures-one-tired-respiratory-therapist/2542806/

It’s been about a year that
healthcare workers have been on
the frontlines of the COVID-19 pandemic. NBC 5’s Maria Guerrero highlights the exhausting work by respiratory therapists working closely
with the most critically ill patients

Healthcare workers have been on the
frontlines of COVID-19 for over a
year.
We often hear from doctors and
nurses about physically and mentally
exhausting work to save lives. But
there is another facet of the pandemic, not nearly as visible.
Those working closely with the most
critically ill patients, often unable to
breathe on their own.
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https://www.thetelegraphandargus.co.uk/news/19161064.bri -team-shortlisted-major-award-life-savingcovid-19-work/

BRI team shortlisted for major award for their
'life-saving' Covid-19 work
PHYSIOTHERAPISTS at Bradford Royal Infirmary
(BRI) have been shortlisted for a major award in
recognition of their life-saving work with Covid-19
patients.
The team used CPAP (Continuous positive airway
pressure) therapy to treat hundreds of patients on
the Covid-19 wards at the BRI, reducing the need
for people to be intubated.

https://www.femina.in/wellness/health/expert -speak-why-is-post-covid-rehabilitation-important-for-women-188804-1.html

Expert Speak: Why Is
Post-COVID Rehabilitation Important For Women?
The entire world has witnessed the catastrophic
COVID-19 pandemic.
Usually, recovery time
from the ailment ranges
between 10-14 days for
affected individuals.
However, for many patients, certain discomforting symptoms may
last for months.
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΤΠΟ
ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΠΟ
Αρ. Σεύχους 4 - Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2021
https://www.csp.org.uk/news/2021 -03-25-physio-receives-top-award-after-public-vote-find-our-healthheroes

Physio receives top award, after
public vote to find 'our health
heroes'
A physiotherapist has won a prestigious outstanding contribution
award, in recognition of her inspirational and vital work during the
Covid-19 crisis.

https://www.thehealthsite.com/news/benefits -of-physiotherapy-post-covid-19-exercise-may-improve-breathing-mobilitysays-experts-788699/

Benefits of Physiotherapy post
COVID-19: Exercise may improve
breathing, mobility says experts
Experts say that COVID-19 patients
require physiotherapy to improve
breathing and mobility.
Here's how physiotherapy helps
patients post-discharge.
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΤΠΟ
ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΠΟ
Αρ. Σεύχους 4 - Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2021
https://www.chronicle.gi/what-exactly-is-long-covid-and-how-do-you-know-if-youve-got-it/

What exactly is long Covid and how do
you know if you’ve got it?
In the first few months of the pandemic,
health experts believed Covid-19 was
generally a mild infection that would pass
pretty quickly for the majority of people,
with a small percentage of patients needing serious hospital treatment.
However, in recent months, research has
revealed that a growing number of people who contracted the virus are experiencing lingering symptoms that can hang
around for months after initially falling ill.

https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart -matters-magazine/news/coronavirus-and-your-health/long-covid

Long Covid: what is it and what should
you do if you have it
While coronavirus symptoms may pass
quickly for most, some people are
suffering long-term effects.
We outline the symptoms of long Covid,
and some tips to help manage them.
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ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ
QUIZ
Αρ. Σεύχους 4 - Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2021

Θ ςτιγμιαία πτϊςθ τθσ ςυςτολικισ πίεςθσ ςτο μζςον του γραφιματοσ τθσ πίεςθσ οφείλεται:
α) ςτθν ζκτακτθ κοιλιακι ςυςτολι
β) ςτισ ζκτακτεσ κοιλιακζσ ςυςτολζσ που εδϊ παρουςιάηονται ωσ ηεφγοσ
γ) ςτθ μειωμζνθ καρδιακι παροχι κατά τθ διάρκεια των ζκτακτων κοιλιακϊν ςυςτολϊν
δ) ς παρατθροφμενθ βραδυκαρδία
ε) ςτθν αδυναμία πλιρωςθσ των κοιλιϊν
ςτ) ςτθν παρατθροφμενθ υποξαιμία
η) ςε όλα τα παραπάνω
θ) ςε κανζνα από τα παραπάνω.
Θ απάντθςθ κα δοκεί ςτο επόμενο τεφχοσ

Απάντθςθ Quiz προθγοφμενου Τεφχουσ:
Το ςπιρόμετρο κινιτρου χρθςιμοποιείται λανκαςμζνα, δθλαδι ανάποδα με τον αςκενι να προςπακεί κατά τθν διάρκεια
τθσ εκπνοισ. Αυτι είναι μια λανκαςμζνθ τεχνικι που δεν τθ ςυςτινουν οι φυςικοκεραπευτζσ.
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Sandro Botticelli, La Primavera, 1482
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