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NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ 

 

NEO-HIPPOCRATES SCHOOL 

Εγγεγραμμζνοσ Παροχζασ Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ ςτισ Εναλλακτικζσ 
Θεραπείεσ ςφμφωνα με τον περι Εταιρειϊν Νόμο Κεφ. 113 τησ Κυπριακήσ 

Δημοκρατίασ. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΘΗΣΙΚΗ 

 
Part-Time, Full –Time External Study  

Δυνατότητα πουδϊν Εξ’ Αποςταςεωσ –Distance Learning 
 

 
ΟΡΘΟΠΑΘΗΣΙΚΗ 

Φυςιοπρακτικζσ εφαρμογζσ για την υγεία & αρρϊςτια 
           
 

Ορθοπαθητική  (από την ελληνική Ορθόσ + Πάθηςη "πόνοσ") 
 
Σι είναι Ορθοπαθητική 
Η τζχνθ και θ επιςτιμθ τθσ αποκατάςταςθσ τθσ φυςιολογικισ δομισ, τθσ υγείασ και 
τθσ δυναμικισ του ςϊματοσ με φυςικά μζςα  όπωσ: εξειδεικευμζνεσ Ορκοπρακτικζσ 
Σεχνικζσ και Χειριςμοφσ, επι τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, των οςτϊν, μυϊν, και 
οργάνων του ςϊματοσ ςε ςυνδυαςμό (ανάλογα με τθν περίπτωςθ) και με Φυςικι  
Θεραπευτικι Διατροφι, Αποτοξίνωςθ & Νθςτειοκεραπεία.   
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Ποφ μπορεί να εφαρμοςτεί η Ορθοπαθητική; 
Είναι αλθκζσ ότι θ Ορκοπακθτικι εφαρμογι επιδρά κετικά ςε πολλζσ νοςολογικζσ 
καταςτάςεισ και διάφορα ςυςτιματα του οργανιςμοφ: 

 Μυοςκελετικό 

 Νευρικό 

 Πεπτικό /υκϊτι, Χολθδόχοσ Κφςτθ, Πάγκρεασ, Ζντερα 

 Αναπνευςτικό 

 Καρδιοαγγειακό/Κυκλοφοριακό 

 Ουροποιθτικό/Νεφρά,Ουροδόχο κφςτθ 

 Ενδοκρινικο/Ορμονικό/Αναπαραγωγικό 

 Λεμφικό 

 Δερματικό 

 Αιςκθτικό 

 Μπορεί να εφαρμοςτεί και να βοθκιςει άτομα όλων των θλικιϊν και 
επαγγελμάτων: από νιπια ζωσ θλικιωμζνουσ, από άτομα που κάνουν κακιςτικι ηωι 
μζχρι και επαγγελματίεσ ακλθτζσ.  

 
Σα όρια τησ Ορθοπαθητικήσ Αγωγήσ 
Σα όρια τθσ Ορκοπακθτικισ και αποτελεςματικότθτασ κακορίηονται  απο τθν 
κατάςταςθ του αρρϊςτου και μάλιςτα όχι τόςο απο τθν ζκταςθ του προβλιματοσ  
υγείασ αλλά κυρίωσ απο δφο άλλουσ  ςθμαντικοφσ παράγοντεσ: 

α) Σθν αναςτρεψιμότθτα των βλαβϊν και 

β) Σθν δυνατότθτα του Αμυντικοφ μθχανιςμοφ  του αρρωςτθμζνου ςϊματοσ 
    να αντιδράςει ςτθν δφνμθ τθσ αρρϊςτιασ. 
 
ΘΕΣΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΗ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

Λειτουργικζσ παθήςεισ 
Μυοςκελετικά επϊδυνα ςφνδρομα 

 
 Διςκοπάκεια, Αυχενοβραχιόνιο  

ςφνδρομο 

 Οςφυαλγία-Ιςχιαλγία 

 Αυχεναλγίεσ – Θωρακαλγίεσ 

 Αρκρίτιδεσ και περιαρκρίτιδεσ 
γόνατοσ, ϊμου, ποδοκνθμικισ, 
ιςχίου, αγκϊνοσ, άκρασ χειρόσ, 
άκρου ποδόσ 

 Ρευματοειδισ αρκρίτιδα 

 Μυϊκά άλγθ (διάχυτα ι 
εντοπιςμζνα) 

Παθήςεισ Νευρικοφ ςυςτήματοσ 
 
 Ημικρανία 

 Κεφαλαλγίεσ 
(πρωτοπακείσ) 

 Νευραλγία τριδφμου 

 Πάρεςθ προςωπικοφ 
νεφρου 

 Κλιγγοι, εμβοζσ 

Ψυχικζσ διαταραχζσ 
ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ 

 Χρόνια κόπωςθ 

 Ινομυαλγία 
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 Αλλεργικό βρογχικό άςκμα 

 Παιδικό άςκμα 

 Αλλεργικι ρινίτιδα, ιγμορίτιδα 

 Ζλκοσ ςτομάχου και 
12/δακτφλου 

 παςτικι κολίτιδα, 
δυςκοιλιότθτα 

 Κλιμακτθριακζσ διαταραχζσ 

 

 Αγχϊδθσ νεφρωςθ, 
φοβίεσ 

 Νευροφυτικζσ διαταραχζσ 

 Διαταραχζσ μνιμθσ, 
ςυγκζντρωςθσ, 
προςαρμογισ, φπνου και 
ςυμπεριφοράσ 

 Διαταραχζσ Libido 

Δερμαηικές παθήζεις 

 Ψωρίαςθ 

 Αλλεργικά εκηζματα 
εξανκιματα 

 Ακμι 

 

 
 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Διάρκεια 3 ζτη) 
Ενότητα (1) 
 
Μαθήματα:  
Ανατομία, Φυςιολογία & Πακολογία, Κλινικι Εξζταςθ (Clinical Skills) 

 Κφτταρα 

 Ιςτοί 

 Καλυπτιριο φςτθμα 

 κελετικό φςτθμα 

 Μυϊκό φςτθμα 

 Καρδιαγγειακό φςτθμα 

 Λεμφικό φςτθμα 

 Νευρικό φςτθμα 

 Αιςκθτικό & Κινθτικό φςτθμα 

 Ενδοκρινικό φςτθμα 

 Αναπνευςτικό φςτθμα 

 Πεπτικό φςτθμα 

 Ουροποιθτικό φςτθμα 

 Αναπαραγωγικό φςτθμα 

 Αμυντικό φςτθμα 

 Μολυςματικζσ Αςκζνειεσ 

 Ογκολογία 

 Φαρμακολογία (βαςικζσ γνϊςεισ) 

 Βιοχθμικό Εργαςτιριο  

 Επαγγελματικι Τγιεινι 

 Πρϊτεσ Βοικειεσ 
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Ενότητα (2) 
Ειςαγωγή ςτισ Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ 

 Γιατί Εναλλακτικι Ιατρικι 

 Ολιςτικι Ιατρικι 

 Ο ρόλοσ τθσ Εναλλακτικισ Ιατρικισ ςτθν Κφπρο & Ελλάδα 

 Πωσ δρά θ Φυςικοπακθτικι 

 Ο Νόμοσ των Ομοίων & Νόμοσ των Αντικζτων 

 Φυςικι Θεραπευτικι- Ολιςτικι Προςζγγιςθ και Μοναδικότθτα 

 Ο άρρωςτοσ και οι προςωπικζσ υπευκυνότθτεσ 

 Φυςικζσ Θεραπευτικζσ Αρχζσ 

 Αποτοξίνωςθ 

 Εναλλακτικι Θεραπευτικι και θ κζςθ τθσ ςχετικά με τον Καρκίνο 

  Η τροφι ςαν φάρμακο και φάρμακο τροφι 

 Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ και ο ρόλοσ τουσ ςτθν Πρόλθψθ και Θεραπεία 

 Φυςικοπακθτικι –Σοξίνωςθ –Σοξικζσ Ουςίεσ 

 υνκετικά και Χθμικά φάρμακα 

 Οι 7 γιατροί τθσ Φφςθσ 

 Σι είναι Φυςικοπακθτικι 
 
Ενότητα (3) 
             Ορθοπαθητικζσ και Φυςικοπαθητικζσ Αρχζσ  

 Φυςικοπακθτικζσ Αρχζσ και Φιλοςοφία 

 Πϊσ εργάηεται θ Φυςικοπακθτικι 

 Αςκζνεια 

 Η αρρϊςτια ςαν Δφναμθ Αυτοκεραπζιασ 

 Η αρρϊςτια ςαν φυςιολογικι λειτουργία 

 Σα μικρόβια δεν είναι θ ριηικι αιτία τθσ αςκζνειασ 

 Σο αποτζλεςμα των τοξινϊν μζςα ςτο ςϊμα 

 Ιςτορία τθσ Φυςικοπακθτικισ 

 Κφρια όπλα τθσ Φυςικοπακθτικισ/Ορκοπακθτικισ 

 Αναηιτθςθ για το μαγικό πανκεραπευτικό 

 Σα πανταχοφ παρόντα μικρόβια 

 Φυςικοπακθτικόσ κεραπευτισ 

 Βαςικζσ Φυςικοπακθτικζσ Αρχζσ 

 Η αρρϊςτια είναι Μια 

 Ορκόδοξθ Ιατρικι και Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ 

 Η βαςικι Αρχι των Ιατρικϊν χολϊν 

 Η Αρρϊςτια Θεραπεφει τθν Αρρϊςτια 

 Σα δυο κεραπευτικά ςυςτιματα 

 Η κεραπευτικι δφναμθ τθσ Φφςθσ 

 Σο αιτιολογικό τθσ Αςκζνειασ 

 Σο φάρμακο μασ είναι τροφι μασ 

 Σα κυριϊτερα κεραπευτικά μζςα αποτοξίνωςθσ 

 Η κυριϊτερθ πθγι τθσ Σοξίνωςθσ 
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 Αποτοξίνωςθ 

 Αντιτροφζσ –Αντιφυςιολογικόσ όροσ 

 Καταςτροφι του Ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ 

 Φυςικοπακθτικι διάγνωςθ 

 Κινζηικθ παραδοςιακι ιατρικι 
 
 Ενότητα (4)  
Φυςική Διατροφολογία  
 

 Ειζαγωγική διάλεξη 

 Ορκομοριακι και υμβατικι Κακιερωμζνθ Ιατρικι  

 Αιτιολογία τθσ Διατροφοπακολογίασ  

 Αρχζσ τθσ Φυςικοπακθτικισ Διατροφολογίασ 

 Χριςθ Ορκϊν Μορίων & Σοξικολογία, Δοςολογία  

 Πρωτεϊνεσ, Λίπθ, Τδατάνκρακεσ  

 Οι Μικροκρεπτικζσ Ουςίεσ,Βιταμίνεσ, Μζταλλα, Ιχνοςτοιχεία 

 Φυτοκρεπτικά, Αντιτροφολογία & Ελεφκεροι Οξειδωτικοί Παράγοντεσ 

 Διατροφι, άςκθςθ και Ακλθτιςμόσ 

 Πακιςεισ και Ορκομοριακι Θεραπευτικι  

 Ορκομοριακι Θεωρία τθσ Γενετικισ τθσ Πακογζνεςθσ και του Γιρατοσ  

 Πρακτικζσ Γνϊςεισ Φυςικοπακθτικισ Διατροφολογίασ 
Ενότητα (5) 

 Ειςαγωγι ςτθ Ορκοπακθτικι διευκζτθςθ και μάλαξθ 

 Αίςκθςθ 

 Ειςαγωγι ςτθν κίνθςθ και αντανακλαςτικά 

 Εκοφςια κίνθςθ 

 υνδετικόσ ιςτόσ 

 Δζρμα 

 Προςαρμογζσ των ςυςτθμάτων 

 Πόνοσ 
 

Ενότητα (6)  

 Θεραπευτικι ςχζςθ 

 Γενικζσ αρχζσ ψθλάφθςθσ 

 Κωδικοποίθςθ των χειριςμϊν 

 Παράμετροι εφαρμογισ 

 Αποτελζςματα εφαρμογισ τθσ μάλαξθσ 

 Η μάλαξθ & δομικι διευκζτθςθ ςτο κυκλοφοριακό 

 Λεμφικι & δομικι διευκζτθςθ παροχζτευςθ 

 Η μάλαξθ & δομικι διευκζτθςθ ςτον ακλθτιςμό 

 Ειδικζσ μζκοδοι & δομικισ διευκζτθςθσ και μάλαξθσ 

 Σεχνικι Wetterwald 

 Δερματικοί Χειριςμοί 
 

Ενότητα (7) 

 Βακιά εγκάρςια μάλαξθ 
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 Αγωγι από το περιόςτεο και μάλαξθ του παχζοσ εντζρου 

 Μζκοδοσ Rolf 

 Σεχνικοί χειριςμοί επι τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ 

 Θεραπευτικά ςχιματα 

 Εξζταςθ Θεωρία και πρακτικισ 
 
Ενότητα  (8) 

 Μάλαξθ & διευκζτιςθ αυχενικισ περιοχισ 

 Μάλαξθ & διευκζτθςθ τθσ ράχθσ 

 Μάλαξθ τθσ προςκιο-πλάγιασ κωρακικισ περιοχισ 
 

Ενότητα (9) 

 Μάλαξθ & διευκζτθςθ τθσ οςφυϊκισ ηϊνθσ 

 Μάλαξθ & διευκζτθςθ τθσ ηϊνθσ τθσ Λεκάνθσ 

 Μάλαξθ & διευκζτθςθ τθσ κοιλιακισ χϊρασ 
 
Ενότητα (10) 

 Μάλαξθ & διευκζτθςθ του προςϊπου και του τριχωτοφ κεφαλισ 

 Μάλαξθ & διευκζτθςθ του άνω άκρου 

 Μάλαξθ & διευκζτθςθ του κάτω άκρου 
 

 
Ενότητα (11) 

 Μυοπεριτονικό φνδρομο 

 Ειςαγωγι 

 θμεία πυροδότθςθσ 

 Σεχνικοί χειριςμοί  

 Θεραπευτικά ςχιματα 
 
Ενότητα (12) 
Κλινική Πρακτική******** 

 Λιψθ ιςτορικοφ υγείασ 

 Παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του αςκενοφσ (Follow up) 

 Ορκοπακθτικι αξιολόγθςθ  

 Γενικά Διαγνωςτικά 

 Επαγγελματικι Διαχείρθςθ του κεραπευτικοφ Γραφείου (Clinic 
Management) 

 Δθμόςιεσ ςχζςεισ 

 τιςιμο τθσ επιχείρθςθσ (Setting up the business) 

 Φυςικά Διαγνωςτικά 

 Λειτουργικά Σζςτσ 

 Σζςτσ Ήπατοσ και παραςίτων  

 Αλλεργικά Σζςτσ 

 Κάντιντα και Γίςτ (yeast) μολφνςεισ 

 Βιοχθμικζσ αναλφςεισ οφρων και ςάλιου 

 Διάγνωςθ προςϊπου, γλϊςςασ, νφχια, και μαλλιά 
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Ενότητα (13)  

 Πρακτικι Εμπειρία ςτθ Κλινικι τθσ χολισ με επιτιρθςθ/κακοδιγθςθ με 
αςκενείσ που κα προζρχονται απο τουσ μακθτζσ. 

 
Ενότητα (14) 

 Πρακτικι άςκθςθ / λιψθ ιςτορικοφ υγείασ / Case studies 

 Eπαγγελματικι ανάπτυξθ και δεοντολογία 

 Σελικι εξζταςθ κεωρίασ και Πρακτικισ 
 

Κλινική πρακτική******* 

 Μπορείτε να αποκτιςετε  πρακτικι εμπειρία  από τθ διαχείριςθ αςκενϊν, 
κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα ωσ  και πρακτικζσ αςφάλειασ με 
τθν δικι μασ κακοδιγθςθ. 
 

 Όλα τα ςεμινάρια και οι διαλζξεισ του τθσ Νζο-Ιπποκρατικισ χολισ 
γίνονται  παράλλθλα με τθν κλινικι  πρακτικι εκπαίδευςθ  ςτθ κλινικι τθσ 
χολισ.   

Φοιτητές εκτός Κύπρου**** 

 Οι φοιτθτζσ εκτόσ Κφπρου μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τθν απαιτοφμενθ 
πρακτικι κλινικι άςκθςθ τουσ  ςε  κζντρα φυςικισ κεραπείασ που είναι 
αποδεκτά από  τθ  χολι.   
 

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αποτακείτε ςτον υπεφκυνο προγραμμάτων 
εκπαίδευςθσ τθσ χολισ. 

Αναγνϊριςη τησ Oρθοπαθητικήσ Θεραπευτικήσ   
 
Πλήρωσ αναγνωριςμζνο  από το Κυπριακό Ινςτιτοφτο Εκπαίδευςησ 
Ορθοπαθητικϊν, τον Παγκφπριο φνδεςμο Φυςικοπαθητικϊν  & υμβοφλιο 
Ορθομοριακήσ και Θεραπευτικήσ Διατροφήσ Κφπρου.  
 
Οι απόφοιτοι   τθσ χολισ μασ μποροφν  να υποβάλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτον  
φνδεςμο  Φυςικοπακθτικϊν   και ςτο Δθμοκρατικό υμβοφλιο Ορκοπακθτικϊν του 
Ηνωμζνο Βαςίλειο και Επαγγελματικϊν υνδζςμων  άλλων χωρϊν Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ.. Για * Γερμανία παρακαλϊ διαβάςτε το παρακάτω: 
  ΕΕ - Γερμανία * 
Όποιοσ  επικυμεί  να αςκιςει  οποιεςδιποτε φυςικζσ θ εναλλακτικζσ  κεραπείεσ 
ςτθ Γερμανία πρζπει να περάςει μια ειδικι εξζταςθ  απο  το αρμόδιο κυβερνθτικό 
τμιμα . Μόλισ  περάςει αυτόν τον διαγωνιςμό κα ζχει τθ δυνατότθτα να καλζςει 
τον εαυτό του  "Heilpraktiker" (Natural Health Practitioner /Φυςικό Θεραπευτι). 
Δεν ζχει ςθμαςία εάν αςκείτε διατροφι, ομοιοπακθτικι, φυτοκεραπεία ι 
βελονιςμό, θ εξζταςθ είναι το ίδιο για όλουσ. 
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 Διεθνήσ Αναγνϊριςη 
Κάκε χϊρα ζχει τουσ δικοφσ του κανόνεσ οι οποίοι διαφζρουν από πολιτεία ςε 
πολιτεία. Αν ςασ ενδιαφζρει  μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα, επικοινωνιςτε με τθ 
γραμματεία τθσ χολισ  για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. 
 
ημαντικζσ πληροφορίεσ******* 
 
Σαυτόχρονα με την ςυμπλήρωςη του Ορθοπαθητικοφ Προγράμματοσ εκδίδονται  
δφο διπλϊματα – Δίπλωμα Ορθοπαθητικήσ Νζο-Ιπποκρατικήσ χολήσ και 
Δίπλωμα Φυςιοπαθητικήσ από το CNM-College of NATUROPATHIC Medicine U.K. 
 
Οι μακθτζσ που ολοκλθρϊνουν το  Δίπλωμα μασ ςτθν Ορκοπακθτικι  Θεραπεία 
αποκτοφν τθν απαιτοφμενθ  επαγγελματικι τεχνογνωςία και τα προςόντα για  να 
εργαςκοφν αποτελεςματικά ςτον ιδιωτικό τομζα. 
 
Σα μάκιματα αρχίηουν με ενότθτεσ κεωρίασ, που μπορείτε να μελετιςετε ςτο δικό 
ςασ ρυκμό και χρόνο, με τθν υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ από τθ χολι μασ Για να 
ςασ βοθκιςουμε να κατανοιςετε καλφτερα τα μακιματα και να αποκτιςετε  τθν 
επαρκι εμπειρία, προςφζρουμε εξειδεικευμζνα  ςεμινάρια, διαλζξεισ, εργαςτιρια,  
ζρευνεσ και πρακτικι εκπαίδευςθ με επίβλεψθ και κακοδιγθςθ.  
 
Η όλθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ  καλφπτει κάκε πτυχι για μια 
αποτελεςματικι άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Ορκοπακθτικοφ.. 
ε μια ευχάριςτθ ατμόςφαιρα μάκθςθσ κα αποκτιςετε  πρακτικι εμπειρία από τθ 
διαχείριςθ αςκενϊν,κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα ωσ  και πρακτικζσ 
αςφάλειασ . Μια ςειρά διαλζξεων γίνεται  παράλλθλα με τθν κλινικι εκπαίδευςθ 
για να ςασ προετοιμάςει για τθν πραγματικι πρακτικι άςκθςθ. 
 
Πρόκειται για μια πραγματικι ευκαιρία για  αλλαγι ςταδιοδρομίασ, μζςα απο τθν 
οποία κα μπορείτε να προςφζρετε ακίνδυνεσ ,φυςικζσ κεραπευτικζσ  υπθρεςίεσ 
υγείασ και με προςεγμζνεσ δικαιολογθμζνεσ  χρεϊςεισ είναι δυνατόν να κερδίηετε  
ζνα καλό χρθματικό ποςό. 
 
EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗ 
Οι απόφοιτοι μασ καλφπτονται από Αςφάλεια Επαγγλματικισ Ευκφνθσ για 
ςυμβάντα κατα τθν πρακτικι άςκθςθ των κακθκόντων τουσ απο μια απο τισ 
μεγαλφτερεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ του Ηνωμζνου Βαςιλζιου. .  
 
ημειϊςτε ότι δεν μπορείτε να καλείτε  τον εαυτό ςασ  Ιατρό, "οςτεοπαθητικό ή 
Χειροπράκτωρ" η Φυςιοθεραπευτή.  
 

Είςθε Ορθοπαθητικόσ Θεραπευτήσ! 
 


