
ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ – MFT 

Η Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική Θεραπεία – MFT είναι η μέθοδος, που ασχολείται με την 

αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος και τη 

δημιουργία μυϊκής ισορροπίας στο σύστημα αυτό. 

Στόχος της MFT είναι η διόρθωση βασικών λειτουργιών όπως κατάποση, αναπνοή, μάσηση, ομιλία, 

οι οποίες ασκούνται λανθασμένα. 

Ήδη από το 1895 ο Roux υποστήριζε ότι, η λειτουργία των μυών του στοματοπροσωπικού 

συστήματος συμμετέχει στη διαμόρφωση των οστών των γνάθων και των οδοντικών τόξων. 

Σ΄ αυτό το πλαίσιο η MFT συντελεί στην αποκατάσταση μη φυσιολογικών λειτουργιών των μυών της 

γλώσσας, των γνάθων και του προσώπου. 

Αναγνωρίζοντας αυτή τη λειτουργία των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος, η MFT 

εφαρμόστηκε αρχικά σχεδόν αποκλειστικά σαν υποστηρικτικό και συνοδευτικό μέσο στην 

ορθοδοντική θεραπεία (D. Garliner). 

Στη συνέχεια παρατηρήθηκε, ότι οι διαταραχές στις πρωτογενείς λειτουργίες του 

στοματοπροσωπικού συστήματος, όπως η αναπνοή, ο θηλασμός, το δάγκωμα, η μάσηση, η 

κατάποση, μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τις δευτερογενείς λειτουργίες δηλαδή την άρθρωση, 

την παραγωγή του ήχου, την μιμική έκφραση και γενικά τη λειτουργία όλου του σώματος (B. 

Padovan). 

Η μυολειτουργική θεραπεία εφαρμόζεται ευρέως στην Αμερική και στη Γερμανία. Στην Ελλάδα η 

MFT για πρώτη φορά, με δική μας πρωτοβουλία, το 1998. Στο πλαίσιο της ενασχόλησής μας με τη 

θεραπευτική διαδικασία και την επιστημονική αναζήτηση αναπροσαρμόσαμε τη μέθοδο και την 

εμπλουτίσαμε με νέα θεραπευτικά στοιχεία, στα οποία οδηγηθήκαμε μέσα από την πολυετή 

θεραπευτική εμπειρία και γνώση. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήσαμε μια πλήρη – ολιστική μέθοδο 

η οποία εγγυάται για το θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

 

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου 

Σάββατο 13/04/2013 

14:00 – 14:30 

Γενικές θεωρητικές απόψεις. Οι αρχές της μυολειτουργικής θεραπείας. 

 Οι λειτουργίες του στοματοπροσωπικού συστήματος  

(αναπνοή, θηλασμός, μάσηση, κατάποση, ομιλία). 

 

 

 

15:45 – 17:15 

Περιγραφή του νευρομυϊκού και αναπνευστικού συστήματος. 

 

Κυριακή 14/04/2013 



09:30 – 11:00 

Οδοντικοί φραγμοί, κροταφογναθική διάρθρωση. 

Λειτουργίες αναπνοή – θηλασμός – μάσηση – ομιλία. 

 

11:15 – 12:45 

Αποκλείσεις της αναπνοής, της μάσησης, του θηλασμού και της ομιλίας. 

 

12:45 – 14:00 

Διάλειμμα 

 

14:15 – 15:30 

Διάγνωση – Διαγνωστικά εργαλεία 

 

15:45 – 17:15 

Θεραπευτική παρέμβαση, αντιμετώπιση των διαταραχών του στοματοπροσωπικού συστήματος, των 

διαταραχών της άρθρωσης. 

Παρουσίαση των θεραπευτικών εργαλείων. 

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί: 

Στις 13 – 14 Απριλίου 2013 

Στο Ξενοδοχείο «Grand Serai» , Ιωάννινα. 

 

Έναρξη Σεμιναρίου: 

Σάββατο      13/04/13     Ώρα: 14:00 – 17:30. 

Κυριακή      14/04/13      Ώρα: 09:30 – 17:30. 

 

Αριθμός  Συμμετεχόντων: 

Ελεύθερος 

Ποσό Συμμετοχής: 

Επαγγελματίες:  

έως 28/02/13        200.00€ 

από 01/03/13       250.00€ 

Φοιτητές: 

έως 28/02/13       150.00€ 

από 01/03/13      200.00€ 

 



Στο ποσό συμμετοχής περιλαμβάνονται: 

 Το βιβλίο της Anita Kittel  “Μυολειτουργική Θεραπεία” 

 Σημειώσεις Σεμιναρίου 

 Καφές – βουτήματα κατά τα διαλείμματα 

 Δεν παρέχεται διατροφή και διαμονή 

 

 

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής 

Τηλέφωνο: 23130 20916 , 2310 219-990 (καθημερινά από 09:00 έως 21:30). 

www.kesp.edu.gr 

info@kesp.edu.gr 

 

Εξόφληση ποσού συμμετοχής με κατάθεση στην: 

Εθνική Τράπεζα: Αριθμ. Λογαριασμού 22340084726 

Όνομα δικαιούχου: Ψωμόπουλος Διομήδης 

ή 

Με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: 

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Πλ. Αγ. Παντελεήμονος 5 

Τ.Κ. 54635, Θεσσαλονίκη 

 

Γλώσσα Σεμιναρίου: 

Ελληνικά 

Μετά τη λήξη του Σεμιναρίου θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής. 
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