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Γενικές πληροφορίες για το Σεμινάριο
Visceral Manipulation - Σπλαχνική κινητοποίηση
Ένα αναγκαίο εργαλείο στα χέρια των χειροθεραπευτών (manual therapists)
Ο όρος “σπλαχνική” σχετίζεται με τα εσωτερικά όργανα του σώματος, όπως το ήπαρ,
οι νεφροί, το έντερο κ.ά..
Η σπλαχνική δυσλειτουργία είναι η διαταραχή της κινητικότητας μιας σπλαχνικής
κατασκευής και όλων των περιτονιών, νευρικών ιστών, σπλάχνων, οστών και
λεμφαγγείων γύρω από αυτή.
Εκδηλώνεται με τη διαπίστωση αφύσικης κίνησης στα όρια του οργάνου.
Πρόκειται για τεχνική κινητοποίησης μαλακών μορίων.
Υπάρχει πλέον επαρκής τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητα της σπλαχνικής
κινητοποίησης σε:
Μυοσκελετικό πόνο (σπλαχνικής προέλευσης)
Χρόνια δυσκοιλιότητα
Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου
Στειρότητα
Ουρογεννητικά προβλήματα
Εφαρμόζεται από πολλούς ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, οστεοπαθητικούς και
χειροπράκτες σε όλο τον κόσμο με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Ιστορικά, εφαρμόζεται σαν μέθοδος θεραπείας από τις αρχές του 1900, όπου ο Dr.
Still (χειρουργός και πατέρας της Οστεοπαθητικής), περιέγραψε πως αντιμετώπισε
πολλά διαφορετικά πεπτικά, αναπνευστικά και ουρογεννητικά προβλήματα με
τεχνικές σπλαχνικής κινητοποίησης.
Η μέθοδος Σπλαχνικής Κινητοποίησης ή Visceral Manipulation αναπτύχθηκε το
1970 από τον Γάλλο φυσικοθεραπευτή και οστεοπαθητικό Jean-Pierre Barral, ο
οποίος έφτιαξε το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών στον κόσμο πάνω στην
επιστήμη της σπλαχνικής κινητοποίησης.
TIME magazine named Jean-Pierre Barral, “one of the Top Healing Innovators to
watch in the new millennium”.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Εγγραφές: Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Φ.
για να δηλώσετε θέση:
210-6891560,πρωινές ώρες, email: contact@eeef.gr,eeefsecretary@yahoo.com

Όσοι ενδιαφερόμενοι στείλουν email στην Γραμματεία της ΕΕΕΦ για να δηλώσουν
θέση στο Σεμινάριο, παρακαλούνται να αναγράφουν σε αυτό: Ονοματεπώνυμο,
Ιδιότητα (πχ Φυσικοθεραπευτής, Οστεοπαθητικός, κλπ), Διεύθυνση &

τηλέφωνο

επικοινωνίας)

 Κόστος Συμμετοχής: 100€
Στo παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται:


Βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες



Υλικό για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου



Καφές και αναψυκτικά στα διαλείμματα

Κατοχύρωση θέσης:
Κατόπιν της δήλωσης σας στη Γραμματεία & προκειμένου να κατοχυρώσετε τη θέση
σας στο Σεμινάριο, θα πρέπει να καταθέσετε απαραίτητα προκαταβολή 50€ & να
αποστείλετε με email το καταθετήριο.
Η προκαταβολή

θα πρέπει να γίνει στην

Alpha

Bank, στον λογαριασμό της

Ε.Ε.Ε.Φ.: 154-002002-002.089 / IBAN: GR77 0140 1540 1540 0200 2002 089.
Στην απόδειξη κατάθεσης θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το ονοματεπώνυμο του
καταθέτη.

