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ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019 - 2021

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδας
Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού Ελλάδας

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των:
WHO (World Health Organization)
ICMART (International Council for Medical Acupuncture
and Related Techniques)



Το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού 
Ελλάδας σε συνεργασία με την Ιατρική Εται-
ρεία Βελονισμού Ελλάδας, σας ανακοινώνει 
την έναρξη της 20ης σειράς εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων Ιατρικού Βελονισμού (2019 - 
2021), που θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρο-
να σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Στόχος μας είναι η πλήρης και άρτια θεωρητι-
κή και πρακτική εκπαίδευση των ιατρών, ώστε 
μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, να 
είναι δυνατή η ασφαλής και αποτελεσματική 
εφαρμογή του Ιατρικού Βελονισμού.

Τα σεμινάρια αφορούν αποκλειστικά ια-
τρούς όλων των ειδικοτήτων και οδοντιά-
τρους. Με τις υπ’ αριθμό 574/Α4/1191/21-2-
1980, Υ7α/ΓΠ 55092/27-7-2004 και Υ7α/ΓΠ 
112046/30-1-2013 αποφάσεις του Υπουργείου 
Υγείας, ο βελονισμός αποτελεί αποκλειστικά 
Ιατρική Πράξη. Ήδη, στα περισσότερα ιατρεία 
πόνου των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας 
μας, εφαρμόζεται συστηματικά ο ιατρικός 
βελονισμός με μεγάλη επιτυχία, στα πλαίσια 
της ενιαίας ιατρικής.

Ο κύκλος της εκπαίδευσης στον Ιατρικό Βε-
λονισμό είναι διετής (300 ώρες θεωρητικής 
και πρακτικής εξάσκησης) και περιλαμβάνει 
συνολικά είκοσι σεμινάρια, δηλαδή δέκα 
ανά έτος. Κάθε ένα από αυτά διαρκεί 15 ώρες 
και πραγματοποιείται ένα Σαββατοκύριακο 
το μήνα.

▶ Το θεραπευτικό μου πεδίο δεν εξαντλείται 
στα όρια της ειδικότητας μου.
▶ Ο βελονισμός είναι μια αποτελεσματική και 
ανώδυνη ιατρική πράξη.
▶ Διευρύνω τον επαγγελματικό μου κύκλο.

▶ Έχουμε εκπαιδεύσει την πλειονότητα των 
ιατρών που εφαρμόζουν σήμερα το βελονι-
σμό στην Ελλάδα.
▶ Η εκπαίδευση γίνεται από τους πλέον έμπει-
ρους ιατρούς – βελονιστές.
▶ Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο ιατροί 
και οδοντίατροι για να συμβαδίζουμε με την 
Ελληνική νομοθεσία και να διατηρούμε υψηλό 
και το επίπεδο της εκπαίδευσης.
▶ Δωρεάν αναπλήρωση και επανάληψη σεμι-
ναρίων της επιλογής των αποφοίτων και μετά 
το τέλος του διετούς προγράμματος.
▶ Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρ-
κεια αλλά και μετά το τέλος της εκπαίδευσης.
▶ Πρακτική εξάσκηση – Πλούσιο εποπτικό 
υλικό
▶ Πραγματοποίηση κάθε χρόνο μετεκπαιδευ-
τικών σεμιναρίων σε εφαρμογές βελονισμού 
με ιδιαίτερη ζήτηση, όπως π.χ. Αισθητικός 
βελονισμός – Μεσοθεραπεία κ.α.

Γιατί να εκπαιδευθώ στο βελονισμό;

Τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα



• Βασική θεωρία της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής και του βελονισμού
• Θεωρία των μεσημβρινών
• Τοπολογία και ενδείξεις των σημείων βελονισμού
• Μηχανισμοί δράσης του ιατρικού βελονισμού
• Σύγχρονες προσεγγίσεις του ιατρικού βελονισμού (νευροφυσιολογία, νευροχημεία
  του βελονισμού)
• Επιστημονική τεκμηρίωση του ιατρικού βελονισμού - Εvidence based Βελονισμός /
  ανά ειδικότητα ( Ορθοπεδική, Γυναικολογία, Νευρολογία, Δερματολογία, Γενική Παθολογία,
  Πνευμονολογία, Ιατρική Αποκατάσταση, Ψυχιατρική, Αλλεργιολογία, Ρευματολογία, ΩΡΛ)
• Ανάλυση των παθήσεων/συνδρόμων με βάση την Δυτική και την Κινεζική παραδοσιακή ιατρική
• Διαγνωστικές μέθοδοι – διαφορική διάγνωση
• Νοσολογία και θεραπευτικά πρωτόκολλα σε όλο το φάσμα των παθήσεων
• Βελονισμός με βάση την θεωρία των οργάνων Zang-Fu
• Αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων επώδυνων συνδρόμων
• Βελονισμός στην Οδοντιατρική
• Αισθητικός βελονισμός
• Βελονισμός και έξεις
• Ωτοβελονισμός – Ωτοθεραπεία
• Μικροσυστήματα βελονισμού 
• Κρανιοβελονισμός (κινεζικός και κατά Yamamoto)
• Βελονισμός σε αθλητικές κακώσεις
• Ηλεκτροβελονισμός
• Εφαρμογή LASER στον βελονισμό
• Ιαπωνέζικος βελονισμός
• Μοξοθεραπεία
• Σύνδρομα Μυοπεριτονιακού Πόνου – Trigger Points
• Τεχνικές αντιμετώπισης μυοσκελετικού και νευροπαθητικού πόνου
• Τεχνικές αναλγησίας με βελονισμό, ηλεκτροβελονισμό και ωτοβελονισμό
• Κλινική πρακτική εξάσκηση ( τεχνική εντοπισμού και ψηλάφησης των σημείων, μέθοδοι
  βελονισμού, χρήση των σύγχρονων συσκευών διάγνωσης και θεραπείας)

ΔΙΠΛΩΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος και των 
αντίστοιχων εξετάσεων, οι ιατροί και οδοντίατροι που συμμετέχουν λαμβάνουν 
δίπλωμα παρακολούθησης του Ιατρικού Βελονισμού και εγγράφονται ως νέα 
μέλη της Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού Ελλάδας.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ



ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ (WHO) ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Αναπνευστικές παθήσεις
– Οξεία παραρρινοκολπίτιδα
– Αλλεργική ρινίτιδα
– Κοινό κρυολόγημα
– Οξεία βρογχίτιδα
– Βρογχικό άσθμα

Νευρολογικές Παθήσεις
– Κεφαλαλγία – Ημικρανία
– Νευραλγία τριδύμου
– Πάρεση προσωπικού νεύρου
– Πάρεση μετά από Α.Ε.Ε
– Νόσος του Meniere
– Νυκτερινή ενούρηση
– Μεσοπλεύριος νευραλγία

Παθήσεις στοματικής κοιλότητας
– Οδονταλγία
– Πόνος μετά από εξαγωγή δοντιού
– Ουλίτιδα
– Οξεία και χρόνια φαρυγγίτιδα

Μυοσκελετικές παθήσεις
– Περιαρθρίτιδα του ώμου
– Αυχενικό σύνδρομο
– Επικονδυλίτιδα του αγκώνα
– Οσφυαλγία
– Ισχιαλγία
– Οστεοαρθρίτιδα
– Ρευματοειδής αρθρίτιδα
– Μυϊκοί πόνοι
– Τενοντίτιδες 
– Τοπικοί τραυματισμοί

Οφθαλμικές παθήσεις
– Οξεία επιπεφυκίτιδα
– Μυωπία (στα παιδιά)
– Καταρράκτης (ανεπίπλεκτος)

Γαστρεντερικές παθήσεις
– Πυλωρόσπασμος
– Λόξιγκας
– Οξεία γαστρίτιδα
– Χρόνια γαστρίτιδα
– Έλκος 12δάκτυλου (ανακούφιση από τον πόνο)
– Οξεία και χρόνια κολίτιδα
– Διάρροια
– Δυσκοιλιότητα

Γυναικολογικές παθήσεις
– Δυσμηνόρροια
– Προεμμηνορροϊκό σύνδρομο 
– Κλιμακτηριακό σύνδρομο

Ψυχολογικές παθήσεις
– Άγχος
– Αυπνίες
– Κατάθλιψη
– Σύνδρομο μετατραυματικού
   stress (PTSD)

Άλλες παθήσεις
– Συμπτώματα από στέρηση
   φαρμάκων
– Καταστολή της όρεξης



ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
5 Οκτωβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη
12 Οκτωβρίου 2019 στην Αθήνα
 
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: LAZART HOTEL 
Κολοκοτρώνη 16, Σταυρούπολη, (Μονή Λαζαριστών), 56430 Θεσσαλονίκη

ΑΘΗΝΑ: ALEXANDROS HOTEL
Τιμ. Βάσσου 8 (Πλατεία Μαβίλη), 11521 Αθήνα

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Σάββατο: 10.00 – 14.00 και 15.00 – 19.00
Κυριακή: 09.00 – 13.00
Στα διαλείμματα προσφέρεται καφές

Υπάρχει πλήρης βιβλιογραφική και οπτικοακουστική κάλυψη. 

Η εξόφληση των διδάκτρων γίνεται σε οκτώ δόσεις, εντός των δύο ετών που 
διαρκεί η εκπαίδευση. Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με κάρτα.

Για εγγραφές μέχρι 12.07.2019 παρέχεται σημαντική έκπτωση.

Λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, τα δίδακτρα έχουν μειωθεί,
ενώ συνεχίζει να παραμένει υψηλό το επίπεδο της εκπαίδευσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κάθε χρόνο η εταιρεία μας διοργανώνει μετεκπαιδευτικά σεμινάρια ιατρικού 
βελονισμού, με προσκεκλημένους καταξιωμένους εισηγητές από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Στις δραστηριότητες της εταιρείας μας περιλαμβάνονται 
μέχρι σήμερα πάνω από 25 μετεκπαιδευτικά σεμινάρια. Στην ιστοσελίδα 
μας http://www.acupuncture.gr μπορείτε να βρείτε γι’ αυτά περισσότερες 
πληροφορίες.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
2 Μαΐου 2019



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αλεξανδρής Ιωάννης, Ειδικός Παθολόγος
Δρ Καρανικιώτης Χαρίσιος, Παθολόγος – Ογκολόγος
Δρ Κωνσταντινίδης Ηλίας, Ακτινοθεραπευτής

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Δρ Βασιλάκος Δημήτριος, Καθηγητής Αναισθησιολογίας
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Ορθοπεδικός

Μαργιανού Ιωάννα, Γενική Ιατρός

Δρ Μαυρομάτης Χρήστος, Ειδικός Ρευματολόγος

Παπαγεωργίου Νίκος, Νευροχειρουργός

Ριζοπούλου Δέσποινα, Ειδική Παθολόγος

Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδας
http:// www.acupuncture.gr

Υπευθ. γραμματείας Θεσσαλονίκης Χρήστος Τρούκας
Μητρ. Ευσταθίου 28, 54454 
Τηλ: 2310868117, fax: 2310868126
κιν: 6973345712 
e-mail: info@acupuncture.gr

Υπευθ. γραμματείας Αθηνών Σιγούρος Γεώργιος
Αργολίδος 64, Αμπελόκηποι, 11523
Τηλ: 2106927421, fax: 2106927422
κιν: 6987466810
e-mail: athens@acupuncture.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία είναι στη διάθεση σας, εκτός της γραμματείας 
Θεσσαλονίκης και Αθηνών και ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Βελονισμού 
Ελλάδας ο κ. Ιωάννης Αλεξανδρής (κιν: 6974034480)


