
Λεμφική Μάλαξη - Παροχέτευση

Τη δεκαετία του 1980, δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα και ουσιαστικές δυσλειτουργίες, σε ένα «σχετικά άγνωστο»
σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού, το Λεμφικό σύστημα. Στη σύγχρονη κοινωνία όμως, λάθος διατροφή, οι
«δηλητηριώδης απολαύσεις», τα καυσαέριο και η έλλειψη κίνησης, δίνουν στην ειδικότητα της Μάλαξης λεμφικής
παροχέτευσης σημαντική θέση ως μέθοδος πρόληψης & αποκατάστασης.

Πρόκειται για μία ειδική τεχνική φροντίδας και υποστήριξης, η οποία γίνεται σε συγκεκριμένες περιοχές του σώμα-
τος και έχει σαν στόχο να διεγείρει (ξυπνήσει) τους λεμφαδένες του ανθρώπινου οργανισμού και να διευκολύνει
την κυκλοφορία του λεμφικού υγρού μέχρι να επιστρέψει στην κυκλοφορία του αίματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Λεμφικό σύστημα.

 Λεμφική Μάλαξη.

 Υποστήριξη της φυσιολογίας μέσα από τη Λεμφική παροχέτευση.

 Τι είναι η λέμφος?

 Σύσταση λεμφικού υγρού.

 Βασικοί κανόνες μάλαξης λεμφικού συστήματος.

 Μάλαξη για τη λέμφο στο πρόσωπο.

 Μάλαξη για τη λέμφο στο άνω άκρο.

 Αντενδείξεις Μάλαξης λέμφου.

 Πως κινείται η λέμφος.

 Πού ταιριάζει το Λεμφικό Μασάζ.

 Μορφές οιδημάτων.

 Τεχνικές Λεμφικού Μασάζ κοιλιακής χώρας.

 Προσέγγιση στα βαθιά λεμφαγγεία της κοιλιάς.

 Λεμφική Μάλαξη κάτω άκρων.

 Ρυθμός – Ακολουθία – Κατεύθυνση – Πίεση.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δημήτρης Καραμανής

Είναι πτυχιούχος Φυσιοθεραπευτής, (Leeds Metropolitan University), εισηγητής ειδικοτήτων φροντίδας – μέριμνας
της φυσιολογίας του ανθρώπου και συγγραφέας. Βιβλία του είναι : «Sports Massage» (εκδόσεις Ισόρροπον 2007),
«Κίνηση και Υγεία» (εκδόσεις Wellness Academy 2011), «Yoga Flying – Brain Yoga Method» (εκδόσεις Wellness
Health Academy). Βασικός άξονας των θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών που έχει διδαχτεί και εισηγείται εί-
ναι το μοίρασμα της αέναης, παλαιάς και νεότερης γνώσης. Παιδείας, τεκμηριωμένης γνώσης και πληροφορίας που
στηρίζεται σε βασικές επιστημονικές – νομοτελειακές αρχές και δεδομένα. Οι δεξιότητες που εισηγείται είναι πά-
ντα σύνθεση διαχρονικών αξιών και αναγκών σε σχέση με τις ειδικότητες φροντίδας και υποστήριξης της φυσιολο-
γία του ανθρώπου, με τα νέα επιστημονικά τεκμήρια και πεπραγμένα που εξελίσσονται με καταιγιστικούς ρυθμούς
στη σύγχρονη κοινωνία.


