Η άσκηση είναι φάρµακο
Η άσκηση είναι το πιο δυνατό εργαλείο για την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων όπως: οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά
νοσήµατα, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνος, χρόνια πνευµονική νόσος, κατάθλιψη, ανοκά
σύνδροµα, υπέρταση, παχυσαρκία, δυσλιπιδαιµία, νόσος Πάρκινσον και λειτουργεί ως συµπληρωµατικό φάρµακο.
Η Μονάδα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που αποτελεί δωρεά του Ιδρύµατος
Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία µε εξειδικευµένο προσωπικό (καρδιολόγοι, φυσίατροι,
καθηγητές φυσικής αγωγής, εργοφυσιολόγοι) σχεδιάζει και υλοποιεί ειδικά εξατοµικευµένα
προγράµµατα άσκησης, σε ειδικές οµάδες πληθυσµού, σύµφωνα µε τις συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ).
Παρέχεται δε παράλληλα και δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης. Η εβδοµαδιαία δραστηριότητα καταγράφεται ηλεκτρονικά σε φάκελο του κάθε συµµετέχοντα ενώ γίνεται και περιοδική αξιολόγηση της φυσική τους κατάσταση. Βασικός σκοπός του προγράµµατος είναι
η βελτίωση της υγείας ατόµων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες και απευθύνεται σε άτοµα
άνω των 65 αλλά και νεότερους που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις.

Κουλουβάρης Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής
Α' Ορθοπαιδικής Κλινικής
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Οι τρεις κύριοι παράγοντες που κατευθύνουν την εξέλιξη της υγείας µας είναι βέβαια οι γενετικές µας καταβολές, αλλά αν θελήσουµε να βελτιώσουµε τις προοπτικές της υγείας µας, θα πρέπει να επικεντρωθούµε
στις άλλες 2 συνιστώσες της υγείας µας στις οποίες µας έχουµε τη δυνατότητα να επέµβουµε και που
είναι οι περιβαλλοντικές επιδράσεις και οι καθηµερινές µας συνήθειες. Ενώ για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιδράσεων έχουν γίνει µεγάλα βήµατα προόδου µε την εφαρµογή των εµβολιασµών ή της βελτίωσης των υγειονοµικών φροντίδων, µέτρα για την τροποποίηση των αρνητικών για την υγεία συνηθειών,
όπως η µείωση της φυσικής δραστηριότητας, δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί.
Αν ανατρέξουµε στις ρήσεις του αρχαίου Έλληνα γιατρού Ιπποκράτη θα ανακαλύψουµε ότι θεωρεί την
άσκηση ως ένα βασικό συστατικό διατήρησης της υγείας µας. Στους αιώνες που ακολούθησαν µέχρι σήµερα, αναρίθµητες επιστηµονικές µελέτες πιστοποίησαν τους αφορισµούς του αυτούς ανεξαρτήτως της ηλικίας, του φύλου, της φυλής και των συνθηκών διαβίωσης. ∆εν αµφισβητείται πλέον ότι η συµµετοχή σε
προγράµµατα άσκησης, δεν βοηθά µόνο στην απώλεια σωµατικού βάρους αλλά είναι και απαραίτητη προπόθεση στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη του διαβήτη, της υπέρτασης, των καρδιαγγειακών νοσηµάτων, των κακοηθειών (ιδιαίτερα του µαστού και του παχέος εντέρου), της οστεοπόρωσης, της
κατάθλιψης και της άνοιας. Εποµένως θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένα ισοδύναµο «εµβολιασµού» στον
αγώνα της καταπολέµησης των χρόνιων νοσηµάτων.
Αν υποθέσουµε ότι η επιστηµονική έρευνα οδηγούσε στην κατασκευή ενός δισκίου που µε τη λήψη του θα
κερδίζαµε ότι προσφέρει η συµµετοχή µας σε προγράµµατα άσκησης, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι όλες
οι υπηρεσίες υγείας, οι επιστηµονικοί φορείς και βέβαια η φαρµακοβιοµηχανία θα λάµβαναν κάθε δυνατό µέτρο ώστε να υιοθετηθεί αυτό το θαυµατουργό φάρµακο από όλους τους πολίτες. Ο λόγος λοιπόν
της µη ένταξης των πολιτών σε προγράµµατα άσκησης είναι η ανυπαρξία προγραµµάτων πρόληψης από
τις αρχές αλλά και η έλλειψη εµπορικού ενδιαφέροντος. Τουναντίον όλοι οι επιστήµονες υγείας και φυσικής αγωγής αποδέχονται ότι η άσκηση αποτελεί πλέον θεραπευτικό συµπλήρωµα που προσφέρεται δωρεάν και µε ελάχιστες παρενέργειες. Οι ειδικοί της άσκησης έχουν καταρτίσει προγράµµατα άσκησης για
την αντιµετώπιση κάθε χρόνιου νοσήµατος και έχουν καθιερωθεί διεθνώς από την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα ως µέρος των ειδικών συστάσεων στα πλαίσια των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Εποµένως
θα πρέπει να αποτελούν και τµήµα των συνταγογραφούµενων οδηγιών για τους χρόνια πάσχοντες. Επειδή
τα προκαθορισµένα προγράµµατα άσκησης θα πρέπει να εξατοµικεύονται µε βάση τα δηµογραφικά του
ασθενούς και του ατοµικού του ιατρικού ιστορικού, θα προκύπτει ένα µικρό κόστος που ο ασφαλιστικός
οργανισµός οφείλει να καλύπτει. Η αποδοχή από την Πολιτεία της µικρής αυτής δαπάνης της άσκησης, µακροπρόθεσµα θα της εξοικονοµήσει πόρους που θα απαιτηθούν για την αντιµετώπιση των νοσηµάτων
όπως τα εγκεφαλικά, τα εµφράγµατα, οι ακρωτηριασµοί, οι κακοήθειες, τα κατάγµατα ή η νόσος του
Alzheimer, µε όλα τα ασφαλώς πολλαπλάσια άµεσα και έµµεσα κόστη. Εποµένως ένα σωστά οργανωµένο
κράτος θα πρέπει να διαθέτει πόρους σε υπηρεσίες που σήµερα υπολογίζονται ως χαµηλής επιβάρυνσης
για να επωφεληθεί στο µέλλον πολλαπλάσια µε την προστιθέµενη τους αξία.
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Πρόγραµµα Σεµιναρίου
Σάββατο 22 ∆εκεµβρίου
Ώρα

Θέµα

10:30––10:45

Οµιλητής

Εκπρόσωποι τοπικών αρχών
Εναρκτήριοι χαιρετισµοί
Προεδρείο: Κουλουβάρης Παναγιώτης, Χαλβατσιώτης Παναγιώτης

Η άσκηση ως συµπληρωµατική θεραπεία σε χρόνια νοσήµατα
11:00––11:15

Η φυσική δραστηριότητα στη σύγχρονη ιατρική

Κουτσιλιέρης Μιχάλης

10:45––11:00

Η άσκηση ως συµπληρωµατική θεραπεία στις καρδιοπάθειες

Ξάνθης ∆ηµήτρης

11:15-11:30

Η άσκηση ως συµπληρωµατική θεραπεία στα ανοικά σύνδροµα

Σωκράτης Παπαγεωργίου

11:30––11:45

Η άσκηση ως συµπληρωµατική θεραπεία στην οστεοπόρωση

Ευανθία Μητσιοκάπα

11:45––12:00

Η άσκηση ως συµπληρωµατική θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη
Σχολιασµός: Μάκαρης Εµµανουήλ

Παναγιώτης Χαλβατσιώτης

12:15––12:30

∆ιάλειµµα

Πρωτόκολλα θεραπευτικής άσκησης
12:30––12:40

Συνεργασία γυµναστή µε ιατρό

Μητσιοκάπα Ευανθία

12:40––13:00

Αξιολόγηση σε ευπαθείς οµάδες και τρίτη ηλικία

Μιλκονίδου Άννα

13:00––13:20

Επίδραση της άσκησης τη λειτουργική ικανότητα ασθενών µε ΧΑΠ

Χερουβείµ Ευγενία

Οι οµιλητές
Κουλουβάρης Παναγιώτης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
Επιστηµονικός υπεύθυνος Sports Excellence
Κουτσιλιέρης Μιχάλης
Καθηγητής Πειραµατικής Φυσιολογίας, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Σχολή Επιστηµών Υγείας, ΕΚΠΑ
Μάκαρης Εµµανουήλ
Eπιµελητής A’ EΣY της Kαρδιολογικής Kλινικής του Γενικού Nοσοκοµείου Mεσσηνίας
Μητσιοκάπα Ευανθία
Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Πανεπιστηµιακός Υπότροφος, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Μιλκονίδου Άννα
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Sports Excellence
Ξάνθης ∆ηµήτρης
Καρδιολόγος εντατικολόγος, ∆/ντής ΕΣΥ, «Λακό Νοσοκοµείο», Επιστηµονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Φυσιολογίας,
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. Μέλος του Ελληνικού Εθνικού Κέντρου «Exercise Is Medicine»
Παπαγεωργίου Σωκράτης
Αν. Καθηγητής Νευρολογίας και Νευροψυχολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Μέλος του Ελληνικού Εθνικού Κέντρου
«Exercise Is Medicine»
Τουβρά Άννα – Μαρία
Εργοφυσιολόγος, Sports Excellence
Χαλβατσιώτης Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας – ∆ιαβήτη, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Χερουβείµ Ευγενία
Εργοφυσιολόγος, Sports Excellence
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Κουλουβάρης Παναγιώτης
Ο ∆ρ. Παναγιώτης Κουλουβάρης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής
Σχολής και της Σχολής Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει ειδικευτεί
στην Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυµατολογία. Είναι ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων. Έχει εξειδικευτεί στο Hospital For Special Surgery Cornell University, New
York, στην Επανορθωτική Χειρουργική των Μεγάλων Αρθρώσεων, καθώς και στις Αθλητικές Κακώσεις. Η ερευνητική του δραστηριότητα άρχισε στο Memorial Sloan Kettering
και συνεχίστηκε στο Hospital For Special Surgery. Έχει εργαστεί στην Πολυκλινική
Ολυµπιακού Χωριού, ενώ από το 2014 είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Α΄ Πανεπιστηµιακή Ορθοπαιδική Κλινική του ΕΚΠΑ. Απόαπό το 2009 είναι ∆ιεθνής Πρεσβευτής του Hospital For Special Surgery. Είναι επιστηµονικά υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, µε τίτλο «Άθληση &Υγεία», του προγράµµατος
Αθλητικής Αριστείας - Sports Excellence καθώς και των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, που δηµιουργήθηκαν µε
πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. Είναι µέλος της οµάδας FOCOS στην
Γκάνα και µέλος της συντονιστικής επιτροπής του ΕΚΠΑ για τη «∆ιαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών». Έχει
διατελέσει Υπεύθυνος Παιδείας & Αθλητισµού στον ∆ήµο Βουλιαγµένης (2000 – 2004). Υπήρξε αθλητής της
Εθνικής Οµάδας Τριάθλου 1995-1997, ενώ έχει λάβει µέρος σε 15 Μαραθωνίους ∆ρόµους καθώς και σε
8 Μαραθωνίους Κολύµβησης. Επίσης, υπήρξε Ιατρός της Εθνικής Οµάδας Τριάθλου και Κωπηλασίας κατά τους
Ολυµπιακούς Αγώνες 2004-2008.

Κουτσιλιέρης Μιχάλης

Είναι πτυχιούχος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1980) µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Ενδοκρινολογία και Μεταβολισµό (Endocrinology & Metabolism) στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Royal Victoria Hospital», Department of Medicine, Division of
Endocrinology, Πανεπιστηµίου McGill (1982-1987) – Άδεια Άσκησης της «Ενδοκρινολογίας» στο Quebec, Canada (no. 91164: College des medecins du Quebec, Canada).
Έχει εκπονήσει τη διπλωµατική του ∆ιατριβή (Ph.D) στην «Πειραµατική Ιατρική - Experimental Medicine», Faculty of Graduate Studies, Department of Experimental Medicine,
[THESIS: Prostate-derived mitogen(s) with selective activity for osteoblasts: implications
for the pathophysiology of osteoblastic metastasis from prostate cancer (Scientific field: PHYSIOLOGY/ENDOCRINOLOGY: ENDOCRINE-ONCOLOGY)] του Πανεπιστηµίου McGill, Montreal, PQ, Canada [THESIS ADVISOR: Dr. David Goltzman - Calcium Research Laboratory, McGill University (1983-1987)].
Έχει αναγνώριση της κλινικής εκπαίδευσης του στην «Ενδοκρινολογίας» στον Καναδά (COLLEGE DES
MEDΕCINS DU QUEBEC) και την Άδεια Άσκησης της «Ενδοκρινολογίας» (ΚΕΣΥ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ) στην Ελλάδα.
Έχει πανεπιστηµιακή καριέρα (16 χρόνων) στον Καναδά στα Πανεπιστήµια McGill (Research Fellow: 19821987), Sherbrooke (Research Associate: 1987-1988) και Laval [Assistant Professor (1988-91); Associate Professor (1991-1997); Full Professor (1997)] σε διάφορες Ερευνητικές Μονάδες/Εργαστήρια (BIOREGULATION
HORMONALE – ENDOCRINOLOGIE MOLECULAIRE – CLINIQUE DE LA PROSTATE).
Tο 1997, εκλέχτηκε µέλος ∆ΕΠ του Εργαστηρίου Φυσιολογίας και από το 2004 είναι ∆/ντής του Εργαστηρίου
Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής, Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει εκλεγεί και υπηρετήσει δύο φορές ως ∆ιευθυντής του Μορφολειτουργικού Τοµέα / Τοµέας Βασικών Ιατρικών Επιστηµών, Ιατρική
Σχολή, ΕΚΠΑ (2004-2006 & 2018-2019).
Έχει τον ακαδηµακό τίτλο του Συνεργαζόµενου Καθηγητή - Αdjunct Professor στο Τµήµα Φυσιολογίας - Department of Physiology, Faculty of Medicine, Laval University, Quebec, Canada, από το 2008 έως σήµερα και
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήµιο Κύπρου, από το 2014 έως σήµερα. Επίσης έχει τον τίτλο του Επισκέπτη
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Καθηγητή – Visiting Professor στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπακού Πανεπιστηµίου της Κύπρου, από το 2016 έως
σήµερα, ενώ έχει ανακηρυχθεί ως ∆ιακεκριµένο Μέλος – Distinguished Fellow του New Westminster Medical
College στο Βανκούβερ του Καναδά, από το 2013 έως σήµερα.
Είναι µέλος της 5µελούς ∆ιεθνούς Επιτροπής «Σχεδιασµού & Συγκρότησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κύπρου», Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, από το 2008 έως σήµερα. Έχει διατελέσει µέλος του «Εθνικού Συµβουλίου για την Έρευνα» στις Βιοιατρικές Επιστήµες του Υπουργείου Παιδείας
(2011-2015) και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»
(2006-08 & 2010-12). Έχει διατελέσει µέλος της ανεξάρτητης αρχής «Εθνική Επιτροπή ∆εοντολογίας για τις
Κλινικές Μελέτες στην Ελλάδα» του Υπουργείου Υγείας (2013-2017). Είναι Μέλος του Ελληνικού Ιδρύµατος
Έρευνας & Καινοτοµίας, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Ελληνική Κυβέρνηση (2018).
Είναι ιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας Φυσιολογίας (ΕΕΦ) και έχει διατελέσει ως πρώτος εκλεγµένος πρόεδρος
της ΕΕΦ τα έτη 2007-2009 & 2009-2011, ενώ είναι έκτοτε εκλεγµένος αντιπρόεδρος (2011-2013; 20132015; 2015-2017 και 2017-2019). Επίσης, έχει εκλεγεί 3 φορές πρόεδρος της Ένωσης Καθηγητών Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΙΠΑ) τα έτη 2009-2011; 2011-2013 και 2013-1015 και έχει ανακηρυχθεί
«Επίτιµος Πρόεδρος της ΕΚΙΠΑ» (2015).
Είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία της Φυσιολογίας του Ανθρώπου (2 εξαµήνων - Φυσιολογία Χειµερινού &
Φυσιολογία Εαρινού Εξαµήνου) στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ και των
Τµηµάτων Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής και Φαρµακευτικής, ΕΚΠΑ. Συµµετέχει διαχρονικά στις επιτροπές για
την «αναµόρφωση του προπτυχιακού προγράµµατος & µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών» της Ιατρικής
Σχολής. Επίσης, είναι ιδρυτής και υπεύθυνος του κατ’ επιλογήν µαθήµατος «Σεµινάρια Κλινικής Φυσιολογίας»
και της προαιρετικής άσκησης «Εφαρµοσµένη Φυσιολογία: Κλινικές δεξιότητες», τα οποία έχουν γίνει δεκτά
µε ενθουσιασµό από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Είναι ιδρυτής και ∆ιευθυντής/Επιστηµονικός Υπεύθυνος του ιδιαίτερα επιτυχηµένου Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής στη «Μοριακή
& Εφαρµοσµένη Φυσιολογία».
Είναι αξιολογητής εθνικών επιτροπών για την κρίση ερευνητικών προγραµµάτων, όπως είναι το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και οι εθνικές επιτροπές κρίσεως του Υπουργείου Παιδείας για τα προγράµµατα
ΘΑΛΗΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ – ΠΕΝΕ∆ - ΕΛΙ∆ΕΚ. Επίσης, συµµετέχει στις επιτροπές για την κρίση διεθνών ερευνητικών προγραµµάτων σε διεθνή Ιδρύµατα, όπως είναι τα: UK-CANCER RESEARCH COUNCIL, MEDICAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA, DUTCH CANCER SOCIETY, ROMANIAN RESEARCH COUNCIL & ITALIAN
RESEARCH COUNCIL.
Έχει πολλές επιστηµονικές διακρίσεις στη Βασική και Μεταφραστική Έρευνα (υποτροφίες, διακρίσεις & βραβεία) στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.

Μητσιοκάπα Ευανθία
Η Ευανθία Μητσιοκάπα είναι ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης , διδάκτωρ
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Senior Fellow of European Board of
Physical Medicine and Rehabilitation και υποψήφια Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, στα µεταβολικά νοσήµατα των οστών. Είναι ιατρός αποκατάστασης στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης της Ε.Π.Σ. ‘Πόρτα Ανοιχτή’ και στη Μονάδα Αθλητιατρικής - Τµήµα Αθλητικής Αριστείας, «Sports Excellence »
ενώ παράλληλα διατελεί επιστηµονικός συνεργάτης της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του
ΕΚΠΑ. Μέχρι σήµερα, έχει παρουσιάσει εξαιρετική ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, που καταδεικνύεται από το µεγάλο αριθµό επιστηµονικών εργασιών και διαλέξεων τόσο σε ελληνικά, όσο και σε διεθνή
συνέδρια, ερευνητικών προγραµµάτων, καθώς και πλήρων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων σε έγκριτα, διεθνώς,
περιοδικά.
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Μιλκονίδου Άννα
Είναι απόφοιτη ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ. Κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εφαρµοσµένη
∆ιαιτολογία και ∆ιατροφή µε διατριβή στην παιδική παχυσαρκία στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κλινική Εργοσπιροµετρία,
Άσκηση και Αποκατάσταση από το τµήµα Ιατρικής, ΕΚΠΑ. Έχει επιµόρφωση σε τοµείς
Κλινικής ∆ιατροφής και ∆ιαταραχές Θρέψης σε ΕΚΠΑ και Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Εργάζεται ως Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στον τοµέα, Ευπαθείς Οµάδες στην Μονάδα
Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence.

Ξάνθης ∆ηµήτρης

Πτυχίο ιατρική σχολή Αθηνών. Ειδικότητα παθολογίας 401 ΓΝΣΑ. Ειδικότητα καρδιολογίας Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΛΑkΚΟ». Εξειδίκευση εντατικολογίας ΜΕΘ ΓΝΑ
«ΛΑkΚΟ» Μεταπτυχιακό πρόγραµµα επείγουσα προ-νοσοκοµειακή ιατρική ΕΚΑΒ. Εξειδίκευση στις νεότερες τεχνικές υπερήχων ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΧ ΚΕΝΤΡΟ. Επιστηµονικός συνεργάτης εργαστηρίου φυσιολογίας Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Κάτοχος ALS ATLS.

Παπαγεωργίου Σωκράτης
Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1963. Το 1987, αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το 1988 έως το 1992, ειδικεύτηκε στη Νευρολογία στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Pitie-Salpetriere, στο Παρίσι, λαµβάνοντας υποτροφία από
το College de Medecine des Hopitaux de Paris. Tο 1993 έλαβε Master στη Νευροψυχολογία από το Πανεπιστήµιο Claude-Bernard της Λυών. Από το 1992 έως το 1994 εργάστηκε στο Ερευνητικό Νοσοκοµείο “Frederic Joliot” του Γαλλικού Οργανισµού
Ατοµικής Ενέργειας (CEA). Τον Ιανουάριο 1995, έλαβε τον τίτλο του ∆ιδάκτορος του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το 1996 έως το 2003 εργάστηκε ως επιµελητής στη Νευρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηµατάς», όπου, οργάνωσε το ειδικό εξωτερικό Ιατρείο Μνήµης».
Το 2003 εξελέγη Λέκτορας, το 2009 Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας και τον Ιούλιο του 2014, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας και Νευροψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από
το 2003 έως το 2011 εργάσθηκε στο Αιγινήτειο» Νοσοκοµείο οπότε και οργάνωσε τη λειτουργία του ειδικού
τµήµατος Νοητικών ∆ιαταραχών και Εξωπυραµιδικών Παθήσεων της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ. Από
τον Ιανουάριο 2012 µέχρι σήµερα υπηρετεί στην Β’ Πανεπιστηµιακή Νευρολογική Κλινική του ΕΚΠΑ, στο Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν» όπου είναι υπεύθυνος της Μονάδας Νοητικών ∆ιαταραχών καθώς και των ιατρείων Μνήµης, Νοητικών ∆ιαταραχών και νόσου Πάρκινσον. Είναι ιδρυτικό µέλος και αναπληρωτής ∆ιευθυντής
του ΠΜΣ «Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήµες» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Από το 2007
αποτελεί ενεργό µέλος της «Επιτροπής άνοιας και ήπιων νοητικών διαταραχών της Ευρωπακής Νευρολογικής
Εταιρείας» και έχει προσκληθεί επανειληµµένα για επίσηµος οµιλητής στα Συνέδριά της.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δηµοσιεύσεις του περιλαµβάνουν τον προσδιορισµό των περιπτώσεων
άτυπης, πρόωρα εµφανιζόµενης ή ταχέως εξελισσόµενης άνοιας, την µελέτη της συµπεριφοράς στην οδήγηση
ασθενών µε διαταραχές από τις νοητικές λειτουργίες, µε ιδιαίτερη σηµασία σε αυτούς που φέρουν ήπιες νοητικές διαταραχές καθώς και τέλος την εφαρµογή προγραµµάτων νοητικής και σωµατικής άσκησης για τη βελτίωση των νοητικών λειτουργιών. Είναι µέλος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, της «Ευρωπακής
Ακαδηµίας Νευρολογίας» της «American Academy of Neurology” και fellow της “American Neurological Association”. Τον Ιούνιο 2018 επανεξελέγη Αντιπρόεδρος της «Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών».
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Τουβρά Άννα – Μαρία
Η Άννα-Μαρία Τουβρά, είναι απόφοιτη ΣΕΦΑΑ Κοµοτηνής, κάτοχος Mεταπτυχιακού
τίτλου στην Εργοφυσιολογία (University of Jyvaskyla, FINLAND) και ∆ιδακτορικού τίτλου (ΣΕΦΑΑ Κοµοτηνής). Έχει πλήθος οµιλιών και δηµοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια
και επιστηµονικά περιοδικά. Υπήρξε αθλήτρια και προπονήτρια Κλασσικού Αθλητισµού
(Πανελλήνιες νίκες, συµµετοχή στην Εθνική οµάδα).

Χαλβατσιώτης Παναγιώτης
Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο της Πρότυπης
Ευαγγελικής Σχολής Ν.Σµύρνης. Eισήχθη και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Υπότροφος της Ιατρικής Σχολής του Mount Sinai στη Νέα Υόρκη των
ΗΠΑ όπου και φοίτησε µέρος των σπουδών του.
Είναι κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος από το Πανεπιστήµιο της Αθήνας που το έλαβε
ως υπότροφος του Ωνασείου Ιδρύµατος. Έλαβε τον τίτλο του Παθολόγου µετά από την
ειδίκευση στον Ευαγγελισµό. Στη συνέχεια διετέλεσε fellow στην Ενδοκρινολογία στη Mayo Clinic, του
Rochester στη Minnesota των ΗΠΑ. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες στο παγκοσµίως φηµισµένο Center of
Excellence ήταν επικεντρωµένες στον µεταβολισµό του µυκού ιστού κατά τη διαδικασία της φυσιολογικής γήρανσης αλλά και στην παρουσία χρόνιων παθήσεων. Έχει εξειδικευθεί στον σακχαρώδη διαβήτη. Έχει σηµαντικό και πρωτοποριακό ερευνητικό έργο µε αρκετά βραβεία και πλούσιο συγγραφικό έργο, είναι µέλος
πολλών Εθνικών και ∆ιεθνών Επιστηµονικών Εταιρειών, έχει διατελέσει µέλος Οργανωτικών Επιτροπών Εθνικών και ∆ιεθνών ιατρικών συνεδρίων και έχει προσκληθεί ως οµιλητής σε ένα µεγάλο αριθµό επιστηµονικών
εκδηλώσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ήταν Μέλος της ∆ιεθνούς Κριτικής Επιτροπής των ερευνητικών επιχορηγήσεων της Κυβέρνησης της ∆ανίας για το 2011.
Υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μελών ∆ιδακτικού Προσωπικού της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, έχει
εκλεγεί Μέλος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου και ορισθεί Γενικός Γραµµατέας του Ινστιτούτου Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Χερουβείµ Ευγενία
Απόφοιτη της ΣΕΦΑΑ Αθηνών κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος µε θέµα ο ρόλος της
µυκής οξυγόνωσης στον καθορισµό της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου και µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης της βιολογίας της άσκησης. Υπήρξε ερευνήτρια και εργοφυσιολόγος στο Κέντρο Ερευνών Εντατικής & Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος
‘ΘΩΡΑΞ’ – Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας και Άσκησης µε αντικείµενο απασχόλησης την αξιολόγηση της αναπνευστικής λειτουργίας & καρδιοαναπνευστικής κόπωσης σε αθλητές και ασθενείς µε χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Επιπλέον, υπήρξε
εργοφυσιολόγος – γυµνάστρια στην 1η Πανεπιστηµιακή Πνευµονολογική Κλινική Σωτηρίας στην Μονάδα Καρδιοαναπνευστικής Αποκατάστασης υπεύθυνη στην οργάνωση και λειτουργία του προγράµµατος καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης σε ασθενείς µε χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια & χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων
και στη διεξαγωγή των εργοµετρικών αξιολογήσεων. Έχει δηµοσιεύσει 12 επιστηµονικές εργασίες σε διεθνή
ερευνητικά περιοδικά και έχει συµβάλει στην συγγραφή πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων. Είναι εργοφυσιολόγος της Μονάδας Αθλητικής Αριστείας - Sports Excellence.

∆ηλώσεις συµµετοχής
Παρακαλούµε οι ενδιαφερόµενοι όπως δηλώσουν την συµµετοχή τους στο
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: se@randp.gr

