
Η αποκατάςταςη αςθενών με τη χρήςη των θεραπευτικών, μη επεμβατικών laser,  
είναι αναγκαία και μοναδική!!! 

 
Στο άκουςμα τθσ λζξθσ LASER τα πάντα υποκλίνονται.  
Πόςεσ φορζσ δεν ςτρζψατε το μάτι ςασ ι το αυτί ςασ ακοφγοντασ αυτι τθ 
«μαγικι» λζξθ; 
Οι κλινικζσ μελζτεσ, που αφοροφν τθ κεραπεία με laser, διαδζχονται θ μια τθν 
άλλθ ςτον γοργά εξαπλωμζνο κόςμο τθσ Ιατρικισ επιςτιμθσ.  
Τα Μ.Μ.Ε. προκειμζνου να είναι ‘in’ αναφζρονται ςε πολλζσ από αυτζσ τισ 
μελζτεσ με τα πιο επαινετικά λόγια.  
 
Πόςοι από εςάσ γνωρίηετε ότι θ κεραπεία με laser είναι αποτελεςματικι, 
κλινικά τεκμθριωμζνθ, χωρίσ παρενζργειεσ, χωρίσ να δθμιουργεί πόνο;  
Πόςοι από εςάσ γνωρίηετε ότι θ κεραπεία λζιηερ χρθςιμοποιείται προκειμζνου 
να κατευνάςουμε τον πόνο του αςκενοφσ, να επουλϊςουμε ζνα δφςκολο 
διαβθτικό τραφμα του ι για να κεραπεφςουμε ιςτοφσ από φλεγμονζσ και 
οιδιματα ι ακόμθ και να βελτιϊςουμε αιςκθτικά τθν εξωτερικι εμφάνιςθ 
ςτισ ατζλειεσ του δζρματοσ.  

 
Από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ εφεφρεςισ του αποδείχκθκε ότι θ χριςθ του είναι αναγκαία και μοναδικι, είναι το 
εργαλείο του μζλλοντοσ ςτισ ανάγκεσ ανάπλαςθσ και αποκατάςταςθσ του πάςχοντοσ οργανιςμοφ.  
 
Μιπωσ όμωσ ανικετε ςτθν ομάδα εκείνων των ανκρϊπων που θ γνϊςθ τουσ για τα laser αφορά αποτρίχωςθ, 
κάποια χειρουργικι τομι ι κάποια κεραπεία ςτα μάτια;  
Ή μιπωσ ανικετε ςτθν ομάδα εκείνων των ανκρϊπων που ακόμθ αναρωτιοφνται τι κα μποροφςε να τουσ 
προςφζρει μια κεραπεία με laser ςτον πονεμζνο οργανιςμό τουσ;  
Ποιουσ λόγουσ ζχετε να ςτραφείτε ωσ αςκενείσ ςτθ Θεραπευτικι με Laser;  
 
Σε τελευταία ανάλυςθ, αποτελεί θ Θεραπεία Laser μια Σφγχρονθ Θεραπευτικι Μζκοδο για τουσ αςκενείσ; 
Ναι!!! Η Θεραπευτικι με Laser αποτελεί ίςωσ το βαςικότερο τμιμα τθσ Σφγχρονθσ Παροχισ (μθ επεμβατικισ) 
Ιατρικισ Φροντίδασ που για τουσ αςκενείσ είναι αναγκαία και μοναδικι!!! 
 
Γιατί; Διότι: 
¥ Η εφαρμογι ςε αςκενείσ αποτελεί μια απλι και ςχεδόν 100% αποτελεςματικι μζκοδο. 
¥ Η κεραπεία με laser λειτουργεί ςτουσ αςκενείσ κετικά. Είναι επιςτθμονικά αποδεδειγμζνο ότι, 
χρθςιμοποιϊντασ κεραπευτικά laser ανεβάηουμε εμφανϊσ τθν ενζργεια των κυττάρων του ςϊματοσ. 
¥ Ο μθχανιςμόσ αυτοκεραπείασ του οργανιςμοφ λειτουργεί καλφτερα, τοξικζσ ουςίεσ αποβάλλονται ςε 
μεγαλφτερθ κλίμακα από το ςϊμα. 
¥ Η κυκλοφορία του αίματοσ ςτον οργανικό ιςτό που ζχει υποςτεί τθ κεραπεία, δζχεται κετικά κεραπευτικά 
ερεκίςματα. 
¥ Εξ’ αιτίασ του ερεκίςματοσ που προκαλείται ς’ όλα τα ςθμαντικά ςθμεία που κανονίηουν τθ λειτουργία των 
κυττάρων ςθμειϊνονται αξιοπρόςεκτεσ κεραπευτικζσ επιτυχίεσ και ςε άλλα προβλιματα.  
¥ Τα φαρμακευτικά παραςκευάςματα ειςχωροφν εφκολα και δραςτικά ςτο ςϊμα μετά από μια αγωγι με laser 
διότι θ επίδραςθ γίνεται πιο ζντονθ.  
¥ Εξαςφαλίηεται, θ τόςο ςθμαντικι για τθν ελαςτικότθτα του δζρματοσ, ςφνκεςθ των δραςτικϊν ουςιϊν. 
 
Αν τα προαναφερόμενα αποτελοφν λόγο προτίμθςθσ μιασ κεραπείασ laser τότε αυτά που κα διαβάςετε 
παρακάτω κα ςασ πείςουν ακόμθ περιςςότερο γιατί θ Θεραπευτικι με Laser είναι αναγκαία και μοναδικι.  
 
¥ Ανϊδυνθ κεραπεία.  
¥ Άμεςα αναλγθτικά αποτελζςματα μεγάλθσ διάρκειασ.  
¥ Κανζνασ κίνδυνοσ μολφνςεων ι παρενεργειϊν.  
¥ Χωρίσ φόβο μετάδοςθσ οποιοδιποτε νοςιματοσ.  
¥ Άμεςθ εποφλωςθ χρόνιων άτονων ελκϊν - αποφυγι ακρωτθριαςμϊν 
¥ Θεραπεία με ςαφζσ αποτζλεςμα ςε ιϊςεισ, λοιμϊξεισ & βακτιρια, εκεί όπου φαρμακευτικζσ αγωγζσ 
προςφζρουν πολφ λίγα.  



¥ Άμεςθ επανζνταξθ ςτουσ τραυματιςμζνουσ επαγγελματίεσ ακλθτζσ.  
¥ Εφαρμογι ςε όλεσ τισ θλικίεσ - ςε πολφ μικροφσ και πολφ μεγάλουσ χωρίσ χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ παρά τθν 
θλικία τουσ.  
¥ Τα μικρά παιδιά παρουςιάηουν φοβερά γριγορθ βελτίωςθ ςτθ κεραπεία με laser.  
¥ Δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ κεραπευτικισ παρζμβαςθσ από κατάλλθλα εκπαιδευμζνο ιατρο/νοςθλευτικό 
προςωπικό ςτα πλαίςια του ‘προγράμματοσ νοςθλείασ κατϋοίκον’.  
 
Επιπλζον οι ενδιαφερόμενοι αςκενείσ πρζπει να γνωρίηουν ότι οι εκπαιδευμζνοι ςτθ κεραπεία με laser γιατροί ι 
φυςικοκεραπευτζσ που τουσ παρζχουν ανάλογεσ υπθρεςίεσ αποτελοφν τμιμα ι Μζλθ μιασ Παγκόςμιασ 
Επιςτθμονικισ Οικογζνειασ που ζχει κοινά ενδιαφζροντα ςτθ Θεραπευτικι με Laser.  
 
Αυτι θ οργάνωςθ ονομάηεται W.A.L.T (World Association  for Laser Therapy), και διοργανϊνει ςε παγκόςμια 
κλίμακα ιατρικά ςυνζδρια κάκε 2ο ζτοσ με ςκοπό τθν επιμόρφωςθ των επιςτθμόνων τθσ ιατρικισ πάνω ςτθ 
κεραπευτικι με laser.  
Επίςθσ ςε κάκε Ήπειρο υπάρχει μια ακόμθ επιςτθμονικι εταιρία που προωκεί τθ κεραπευτικι με laser.  
Στθν Ευρϊπθ π.χ. αυτι θ επιςτθμονικι εταιρία ονομάηεται E.M.L.A (European Medical Laser Association).  
Σε πολλζσ χϊρεσ επίςθσ ζχουν δθμιουργθκεί επιςτθμονικζσ εταιρίεσ που προωκοφν κατά παρόμοιο τρόπο τθν 
Θεραπευτικι με Laser.  
 
Στθ χϊρα μασ, τθν Ελλάδα, όλθ αυτι θ προςπάκεια προϊκθςθσ τθσ κεραπευτικισ με laser γίνεται από τθν 
Πανελλινια Επιςτθμονικι Ζνωςθ Θεραπευτικισ με Laser - ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ που ςκοπό ζχει τθν καταγραφι 
γεγονότων ϊςτε όλθ αυτι θ γνϊςθ να παρουςιάηεται ςε μικρά ι μεγάλα επιςτθμονικά ςυνζδρια για να μακαίνει 
τόςο ο ιατρικόσ κόςμοσ τισ νζεσ τεχνολογίεσ, αλλά και να ενθμερϊνονται οι ενδιαφερόμενοι αςκενείσ ότι η 
Θεραπευτική με Laser αποτελεί γι’αυτοφσ μια Σφγχρονη Παροχή (μη επεμβατικήσ) Ιατρικήσ και ςυγχρόνωσ 
Παρηγορητικήσ Φροντίδασ, προςφζροντασ άμεςη λφςη ςε πολλά από τα προβλήματα υγείασ των.  


