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Προλαµβάνοντας τις κακώσεις στο Handball

Ίσως δεν θα υπήρχε καλύτερη ευκαιρία στα πλαίσια ενός 
διεθνούς τουρνουά, όπως είναι το Βριληττός, στην ανά-
παυλα του αγωνιστικού µέρους, να πραγµατοποιηθεί µια 
επιστηµονική ηµερίδα µε θεµατολογία που αφορά κυρίως 
την πρόληψη των κακώσεων και πως αυτή µπορεί να γίνει 
µέσα από την κατάλληλη προετοιµασία και προπόνηση.  

Οι διοργανωτές του Βριληττός και η επιστηµονική οµάδα 
του Ορθοπαιδικού κέντρου TheMIS ευελπιστούν στην θετι-
κή ανταπόκριση όλων των ενδιαφεροµένων, µε στόχο την 
ενηµέρωση, τον προβληµατισµό και την ελαχιστοποίηση 
των τραυµατισµών στο Handball.  

Preventing injuries in Handball

Uste noneque quide ci pon Itanum auderum unum nosu 
cus bonsuli nariosum in vit invesultus cone ad conlocatum 
diusa vivera mursulis? O teriume crit viricivirtus 
reis?Romnorenat, cultordiem cum et fac o estrisquam, cae 
teriondius in se travoltum aur ia mandam deo.

Catil verfecre pulint, C. Seris, catum publi ina, ca vides 
viuspero, caelarbis vil tebatea tudemnicit L. Ad cerfica 
etortam, que moltus etilis es o tria re etratus, consuam in 
Etrates pori, pra ium hoctuscrit, sil vid in dit furortus factu 
inum restis ilicibus, uncuper oricupiem nes apernit. Ad 
pristiliu viri perum hostiactuit publicastam ia nostarem 
mus faucies iam, nonsimandum untrum non veribusultu.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
Τι πρέπει να γνωρίζει ο αθλητής, ο προπονητής ο γονέας.

Α΄κύκλος οµιλιών: Συντονιστής: Ιωάννης Τερζίδης 
Η Πιθανότητα τραυµατισµού στην χειροσφαίριση                                                    
Τhe risk of injury in Handball. 
Between Basketball and Rugby.
Ιωάννης Τερζίδης / Ioannis Terzidis MD, PhD, BSc.

Ο προληπτικός Ιατρικός έλεγχος στην χειροσφαίριση
Screening for team Handball.
Τρύφων Τότλης / Trifon Totlis MD, PhD.

Στρατηγική και τεχνικές ανάληψης δυνάµεων 
µετά από προπόνηση                      
Post exercise recovery techniques and strategies 
in elite team Handball.
Εµµανουήλ Παπακώστας / Emmanouel Papacostas MD

Χειροσφαίριση και τραυµατισµοί στο άνω άκρο                                                
Handball and acute injuries in upper limb.  
Αριστοτέλης Σιδερίδης / Aristotelis Sideridis  MD 

B΄κύκλος οµιλιών: Συντονιστής: Αριστοτέλης Σιδερίδης

Χειροσφαίριση και τραυµατισµοί στο κάτω άκρο                                                  
Handball and acute injuries in lower limb.
Κωνσταντίνος Μαναβής / Konstantinos Manavis MD
  
Πρόληψη των κακώσεων στην χειροσφαίριση                                                          
Prevention of injuries jn Handball players.
Ιωάννης Τερζίδης / Ioannis Terzidis MD, PhD, BSc.

Χειροσφαίριση και αναπτυσσόµενος 
σκελετός-ιδιαιτερότητες                          
Handball and immature athletes.
Ευθύµιος Παπασούλης / E� himios Papasoulis MD

Επείγουσες καταστάσεις στο γήπεδο
Emergencies on the fi eld
Εµµανουήλ Παπακώστας / Emmanouel Papacostas MD


