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ΠΣΦ Στην Ελλάδα θα συνεδριάσει η Παγκόσµια Συνοµοσπονδία
Φυσικοθεραπείας

Στην Ελλάδα βρίσκεται και θα συνεδριάσει στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ), στις 1 - 4 Φεβρουαρίου, η Οµάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέµατα του Ευρωπαϊκού Τµήµατος της
WCPT (World Confederation for Physical Therapy).     Την Οµάδα  Εργασίας αποτελούν οι κάτωθι    1.
Chairman Esther-Mary D’Arcy, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Τµήµατος της WCPT (ER-WCPT)    2. Silke Gruber,
Austria    3. Nikolaos Strimpakos, Greece    4. Helen French, Ireland    5. Carmen Suarez, Spain    6. Charlotte Häger,
Sweden    7. David Gorria Belgium, Γενικός Γραµµατέας της ER-WCPT    Η συνάντηση της οµάδας εργασίας
στην Αθήνα είναι η τελευταία (προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο Βουκουρέστι, Αµβούργο και Δουβλίνο)
πριν το General Meeting της ER-WCPT, που θα γίνει στο Δουβλίνο, τον Απρίλιο του 2018.    Η επιτροπή
εργάζεται για την επεξεργασία προτάσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την µετεκπαίδευση, την
εξειδίκευση κ.ά.     Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα ανακοινώσει την ερχόµενη εβδοµάδα
τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα των εργασιών της Οµάδας.Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος
Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά    «Η χώρα µας τα τελευταία χρόνια συµµετέχει ενεργά σε όλες τις
εκδηλώσεις της Παγκόσµιας και της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας και έχει θέσει στόχο την καλλιέργεια και
την αναβάθµιση των σχέσεων µε τις διεθνείς Οµοσπονδίες.Αποτελεί επιτυχία για την χώρα µας η
συµµετοχή εκπροσώπου µας στην επιτροπή, που έχει προταθεί από τον Π.Σ.Φ. Πρόκειται για τον Καθηγητή,
κ. Νίκο Στριµπάκο.    Είναι ευκαιρία να έρθουν στην επικαιρότητα στη χώρα µας όλα τα φλέγοντα θέµατα,
που αφορούν τόσο την εκπαίδευση στη Φυσικοθεραπεία όσο και τα  θέµατα που αφορούν την άσκηση και
την αυτονοµία του επαγγέλµατος.    Ο Π.Σ.Φ έχει ήδη καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για να
Νοµοθετήσει το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας του Π.Σ.Φ και περιµένουµε τις αναγκαίες ενέργειες
για την υλοποίησή του. Το Ινστιτούτο θα αποτελέσει τη βάση και την αρχή για τη χάραξη µιας άλλης
πολιτικής στην δια βίου εκπαίδευση και την  κατάρτιση των µελών µας, ενώ, συγχρόνως, θα συµβάλει
επίσης στην ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου του φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας».              
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Στην Ελλάδα θα συνεδριάσει η Παγκόσµια Συνοµοσπονδία Φυσικοθεραπείας
Στην Ελλάδα η οµάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέµατα του Ευρωπαϊκού Τµήµατος της Παγκόσµιας
Συνοµοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT)

Στην Ελλάδα βρίσκεται και θα συνεδριάσει στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ), στις 1 – 4 Φεβρουαρίου, η Οµάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέµατα του Ευρωπαϊκού Τµήµατος
της WCPT (World Confederation for Physical Therapy).

Την Οµάδα Εργασίας αποτελούν οι κάτωθι:

1. Chairman: Esther-Mary D’Arcy, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Τµήµατος της WCPT (ER-WCPT)
2. Silke Gruber, Austria
3. Nikolaos Strimpakos, Greece
4. Helen French, Ireland
5. Carmen Suarez, Spain
6. Charlotte Häger, Sweden
7. David Gorria Belgium, Γενικός Γραµµατέας της ER-WCPT

Η συνάντηση της οµάδας εργασίας στην Αθήνα είναι η τελευταία (προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο
Βουκουρέστι, Αµβούργο και Δουβλίνο) πριν το General Meeting της ER-WCPT, που θα γίνει στο Δουβλίνο,
τον Απρίλιο του 2018.
Η επιτροπή εργάζεται για την επεξεργασία προτάσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την µετεκπαίδευση
,την εξειδίκευση κ.ά.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα ανακοινώσει την ερχόµενη εβδοµάδα τα αποτελέσµατα
και τα συµπεράσµατα των εργασιών της Οµάδας.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:
«Η χώρα µας τα τελευταία χρόνια συµµετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Παγκόσµιας και της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας και έχει θέσει στόχο την καλλιέργεια και την αναβάθµιση των σχέσεων µε τις
διεθνείς Οµοσπονδίες.
Αποτελεί επιτυχία για την χώρα µας η συµµετοχή εκπροσώπου µας στην επιτροπή, που έχει προταθεί από
τον Π.Σ.Φ. Πρόκειται για τον Καθηγητή, κ. Νίκο Στριµπάκο.
Είναι ευκαιρία να έρθουν στην επικαιρότητα στη χώρα µας  όλα τα φλέγοντα θέµατα, που αφορούν τόσο
την εκπαίδευση στη Φυσικοθεραπεία όσο και τα  θέµατα που αφορούν την άσκηση και την αυτονοµία του
επαγγέλµατος.
Ο Π.Σ.Φ έχει ήδη καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για να Νοµοθετήσει το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης
και Έρευνας του Π.Σ.Φ και περιµένουµε τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή του. Το Ινστιτούτο θα
αποτελέσει  τη βάση και την αρχή για τη χάραξη µιας άλλης πολιτικής στην δια βίου εκπαίδευση και την 
κατάρτιση των µελών µας, ενώ, συγχρόνως, θα συµβάλει επίσης στην ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου του
φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας».
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ΠΣΦ: Στην Ελλάδα θα συνεδριάσει η Παγκόσµια Συνοµοσπονδία
Φυσικοθεραπείας

Στην Ελλάδα βρίσκεται και θα συνεδριάσει στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ), στις 1 - 4 Φεβρουαρίου, η Οµάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέµατα του Ευρωπαϊκού Τµήµατος της
WCPT (World Confederation for Physical Therapy). 
    
Την Οµάδα  Εργασίας αποτελούν οι κάτωθι:
    
1. Chairman: Esther-Mary D’Arcy, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Τµήµατος της WCPT (ER-WCPT)
    
2. Silke Gruber, Austria
    
3. Nikolaos Strimpakos, Greece
    
4. Helen French, Ireland
    
5. Carmen Suarez, Spain
    
6. Charlotte Häger, Sweden
    
7. David Gorria Belgium, Γενικός Γραµµατέας της ER-WCPT
    
Η συνάντηση της οµάδας εργασίας στην Αθήνα είναι η τελευταία (προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο
Βουκουρέστι, Αµβούργο και Δουβλίνο) πριν το General Meeting της ER-WCPT, που θα γίνει στο Δουβλίνο,
τον Απρίλιο του 2018.
    
Η επιτροπή εργάζεται για την επεξεργασία προτάσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την µετεκπαίδευση,
την εξειδίκευση κ.ά. 
    
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα ανακοινώσει την ερχόµενη εβδοµάδα τα αποτελέσµατα
και τα συµπεράσµατα των εργασιών της Οµάδας.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:
    
«Η χώρα µας τα τελευταία χρόνια συµµετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Παγκόσµιας και της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας και έχει θέσει στόχο την καλλιέργεια και την αναβάθµιση των σχέσεων µε τις
διεθνείς Οµοσπονδίες.
Αποτελεί επιτυχία για την χώρα µας η συµµετοχή εκπροσώπου µας στην επιτροπή, που έχει προταθεί από
τον Π.Σ.Φ. Πρόκειται για τον Καθηγητή, κ. Νίκο Στριµπάκο.
    
Είναι ευκαιρία να έρθουν στην επικαιρότητα στη χώρα µας όλα τα φλέγοντα θέµατα, που αφορούν τόσο
την εκπαίδευση στη Φυσικοθεραπεία όσο και τα  θέµατα που αφορούν την άσκηση και την αυτονοµία του
επαγγέλµατος.
    
Ο Π.Σ.Φ έχει ήδη καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για να Νοµοθετήσει το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης
και Έρευνας του Π.Σ.Φ και περιµένουµε τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή του. Το Ινστιτούτο θα
αποτελέσει τη βάση και την αρχή για τη χάραξη µιας άλλης πολιτικής στην δια βίου εκπαίδευση και την 
κατάρτιση των µελών µας, ενώ, συγχρόνως, θα συµβάλει επίσης στην ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου του
φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας».
        
Επιµέλεια θέµατος: Συντακτική Οµάδα Υγείαonline
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Έλληνες και Ευρωπαίοι φυσικοθεραπευτές, συζητούν για το Ινστιτούτο
Εκπαίδευσης & Έρευνας

Στην Ελλάδα βρίσκεται και θα συνεδριάσει στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ), στις 1 – 4 Φεβρουαρίου, η Οµάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέµατα…

Διαβάστε περισσότερα εδώ
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Έλληνες και Ευρωπαίοι φυσικοθεραπευτές, συζητούν για το Ινστιτούτο
Εκπαίδευσης & Έρευνας

Στην Ελλάδα  βρίσκεται και θα  συνεδριάσει στα  γραφεία  του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), στις 1 – 4 Φεβρουαρίου, η Οµάδα  Εργασίας για  Εκπαιδευτικά
Θέµατα  του Ευρωπαϊκού Τµήµατος της WCPT (World Confederation for Physical Therapy).

Η συνάντηση της οµάδας εργασίας στην Αθήνα είναι η τελευταία (προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο
Βουκουρέστι, Αµβούργο και Δουβλίνο) πριν το General Meeting της ER-WCPT, που θα γίνει στο Δουβλίνο,
τον Απρίλιο του 2018.

Η επιτροπή εργάζεται για την επεξεργασία προτάσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την µετεκπαίδευση
,την εξειδίκευση κ.ά. 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα ανακοινώσει την ερχόµενη εβδοµάδα τα αποτελέσµατα
και τα συµπεράσµατα των εργασιών της Οµάδας.

Την Οµάδα Εργασίας αποτελούν οι κάτωθι:

1. Chairman: Esther-Mary D’Arcy, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Τµήµατος της WCPT (ER-WCPT)
2. Silke Gruber, Austria
3. Nikolaos Strimpakos, Greece
4. Helen French, Ireland
5. Carmen Suarez, Spain
6. Charlotte Häger, Sweden 
7. David Gorria Belgium, Γενικός Γραµµατέας της ER-WCPT

Με αφορµή τη συνάντηση, ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

«Η χώρα µας τα τελευταία χρόνια συµµετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Παγκόσµιας και της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας και έχει θέσει στόχο την καλλιέργεια και την αναβάθµιση των σχέσεων µε τις
διεθνείς Οµοσπονδίες.
Αποτελεί επιτυχία για την χώρα µας η συµµετοχή εκπροσώπου µας στην επιτροπή, που έχει προταθεί από
τον Π.Σ.Φ. Πρόκειται για τον Καθηγητή, κ. Νίκο Στριµπάκο. Είναι ευκαιρία να έρθουν στην επικαιρότητα
στη χώρα µας όλα τα φλέγοντα θέµατα, που αφορούν τόσο την εκπαίδευση στη Φυσικοθεραπεία όσο και
τα θέµατα που αφορούν την άσκηση και την αυτονοµία του επαγγέλµατος.

Ο Π.Σ.Φ έχει ήδη καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για  να  Νοµοθετήσει το
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας του Π.Σ.Φ και περιµένουµε τις αναγκαίες ενέργειες για την
υλοποίησή του. Το Ινστιτούτο θα αποτελέσει τη βάση και την αρχή για τη χάραξη µιας άλλης πολιτικής
στην δια βίου εκπαίδευση και την κατάρτιση των µελών µας, ενώ, συγχρόνως, θα συµβάλει επίσης στην
ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου του φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας».

Διαβάστε ακόµη:
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Στην Ελλάδα η οµάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέµατα του Ευρωπαϊκού
Τµήµατος της Παγκόσµιας Συνοµοσπονδίας Φυσικοθεραπείας

Η συνάντηση της οµάδας εργασίας στην Αθήνα είναι η τελευταία
(προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο Βουκουρέστι, Αµβούργο και Δουβλίνο) πριν
το General Meeting της ER-WCPT.

Στην Ελλάδα βρίσκεται και θα συνεδριάσει στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ), στις 1 – 4 Φεβρουαρίου, η Οµάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέµατα του Ευρωπαϊκού Τµήµατος
της WCPT(World Confederation for Physical Therapy).

Την Οµάδα Εργασίας αποτελούν οι κάτωθι:

1. Chairman: Esther-Mary D’Arcy, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Τµήµατος της WCPT (ER-WCPT)

2. Silke Gruber, Austria

3. Nikolaos Strimpakos, Greece

4. Helen French, Ireland

5. Carmen Suarez, Spain

6. Charlotte Häger, Sweden

7. David Gorria Belgium, Γενικός Γραµµατέας της ER-WCPT

Η συνάντηση της οµάδας εργασίας στην Αθήνα είναι η τελευταία (προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο
Βουκουρέστι, Αµβούργο και Δουβλίνο) πριν το General Meeting της ER-WCPT, που θα γίνει στο Δουβλίνο,
τον Απρίλιο του 2018.

Η επιτροπή εργάζεται για την επεξεργασία προτάσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την µετεκπαίδευση
,την εξειδίκευση κ.ά.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα ανακοινώσει την ερχόµενη εβδοµάδα τα αποτελέσµατα
και τα συµπεράσµατα των εργασιών της Οµάδας.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

«Η χώρα µας τα τελευταία χρόνια συµµετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Παγκόσµιας και της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας και έχει θέσει στόχο την καλλιέργεια και την αναβάθµιση των σχέσεων µε τις
διεθνείς Οµοσπονδίες.

Αποτελεί επιτυχία για την χώρα µας η συµµετοχή εκπροσώπου µας στην επιτροπή, που έχει προταθεί από
τον Π.Σ.Φ. Πρόκειται για τον Καθηγητή, κ. Νίκο Στριµπάκο.

Είναι ευκαιρία να έρθουν στην επικαιρότητα στη χώρα µας  όλα τα φλέγοντα θέµατα, που αφορούν τόσο
την εκπαίδευση στη Φυσικοθεραπεία όσο και τα  θέµατα που αφορούν την άσκηση και την αυτονοµία του
επαγγέλµατος.

Ο Π.Σ.Φ έχει ήδη καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για να Νοµοθετήσει το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης
και Έρευνας του Π.Σ.Φ και περιµένουµε τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή του. Το Ινστιτούτο θα
αποτελέσει τη βάση και την αρχή για τη χάραξη µιας άλλης πολιτικής στην δια βίου εκπαίδευση και
την  κατάρτιση των µελών µας, ενώ, συγχρόνως, θα συµβάλει επίσης στην ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου
του φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας».
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Συνεδρίαση της Παγκόσµιας Συνοµοσπονδίας Φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα βρίσκεται και θα συνεδριάσει στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ), στις 1 – 4 Φεβρουαρίου, η Οµάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέµατα του Ευρωπαϊκού Τµήµατος
της WCPT (World Confederation for Physical Therapy).

Την Οµάδα Εργασίας αποτελούν οι κάτωθι:

1. Chairman: Esther-Mary D’Arcy, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Τµήµατος της WCPT (ER-WCPT)

2. Silke Gruber, Austria

3. Nikolaos Strimpakos, Greece

4. Helen French, Ireland

5. Carmen Suarez, Spain

6. Charlotte Häger, Sweden

7. David Gorria Belgium, Γενικός Γραµµατέας της ER-WCPT

Η συνάντηση της οµάδας εργασίας στην Αθήνα είναι η τελευταία (προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο
Βουκουρέστι, Αµβούργο και Δουβλίνο) πριν το General Meeting της ER-WCPT, που θα γίνει στο Δουβλίνο,
τον Απρίλιο του 2018.

Η επιτροπή εργάζεται για την επεξεργασία προτάσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την µετεκπαίδευση
,την εξειδίκευση κ.ά.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα ανακοινώσει την ερχόµενη εβδοµάδα τα αποτελέσµατα
και τα συµπεράσµατα των εργασιών της Οµάδας.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

«Η χώρα µας τα τελευταία χρόνια συµµετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Παγκόσµιας και της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας και έχει θέσει στόχο την καλλιέργεια και την αναβάθµιση των σχέσεων µε τις
διεθνείς Οµοσπονδίες.

Αποτελεί επιτυχία για την χώρα µας η συµµετοχή εκπροσώπου µας στην επιτροπή, που έχει προταθεί από
τον Π.Σ.Φ. Πρόκειται για τον Καθηγητή, κ. Νίκο Στριµπάκο.

Είναι ευκαιρία να έρθουν στην επικαιρότητα στη χώρα µας  όλα τα φλέγοντα θέµατα, που αφορούν τόσο
την εκπαίδευση στη Φυσικοθεραπεία όσο και τα  θέµατα που αφορούν την άσκηση και την αυτονοµία του
επαγγέλµατος.

Ο Π.Σ.Φ έχει ήδη καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για να Νοµοθετήσει το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης
και Έρευνας του Π.Σ.Φ και περιµένουµε τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή του. Το Ινστιτούτο θα
αποτελέσει  τη βάση και την αρχή για τη χάραξη µιας άλλης πολιτικής στην δια βίου εκπαίδευση και την
 κατάρτιση των µελών µας, ενώ, συγχρόνως, θα συµβάλει επίσης στην ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου του
φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας».

Ελλάδα
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Στην Ελλάδα θα συνεδριάσει η Παγκόσµια Συνοµοσπονδία Φυσικοθεραπείας
Στην Ελλάδα βρίσκεται και θα συνεδριάσει στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ), στις 1 – 4 Φεβρουαρίου, η Οµάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέµατα του Ευρωπαϊκού Τµήµατος
της WCPT (World Confederation for Physical Therapy).

 

Την Οµάδα  Εργασίας αποτελούν οι κάτωθι:

 

 

 

Η συνάντηση της οµάδας εργασίας στην Αθήνα είναι η τελευταία (προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο
Βουκουρέστι, Αµβούργο και Δουβλίνο) πριν το General Meeting της ER-WCPT, που θα γίνει στο Δουβλίνο,
τον Απρίλιο του 2018.

Η επιτροπή εργάζεται για  την επεξεργασία  προτάσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την
µετεκπαίδευση ,την εξειδίκευση κ.ά .

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα ανακοινώσει την ερχόµενη εβδοµάδα τα αποτελέσµατα
και τα συµπεράσµατα των εργασιών της Οµάδας.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

«Η χώρα µας τα τελευταία χρόνια συµµετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Παγκόσµιας και της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας και έχει θέσει στόχο την καλλιέργεια και την αναβάθµιση των σχέσεων µε τις
διεθνείς Οµοσπονδίες.

Αποτελεί επιτυχία για την χώρα µας η συµµετοχή εκπροσώπου µας στην επιτροπή, που έχει προταθεί
από τον Π.Σ.Φ. Πρόκειται για τον Καθηγητή, κ. Νίκο Στριµπάκο.

Είναι ευκαιρία να έρθουν στην επικαιρότητα στη χώρα µας  όλα τα φλέγοντα θέµατα, που αφορούν
τόσο την εκπαίδευση στη Φυσικοθεραπεία όσο και τα  θέµατα που αφορούν την άσκηση και την
αυτονοµία του επαγγέλµατος.

Ο Π.Σ.Φ έχει ήδη καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για να Νοµοθετήσει το Ινστιτούτο
Εκπαίδευσης και Έρευνας του Π.Σ.Φ και περιµένουµε τις αναγκαίες ενέργειες για την
υλοποίησή του. Το Ινστιτούτο θα αποτελέσει  τη βάση και την αρχή για τη χάραξη µιας άλλης
πολιτικής στην δια βίου εκπαίδευση και την  κατάρτιση των µελών µας, ενώ, συγχρόνως, θα συµβάλει
επίσης στην ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου του φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας».
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Στην Ελλάδα η οµάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέµατα του WCPT

Στην Ελλάδα βρίσκεται και θα συνεδριάσει στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ), στις 1 – 4 Φεβρουαρίου, η Οµάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέµατα του Ευρωπαϊκού Τµήµατος
της WCPT (World Confederation for Physical Therapy).

Την Οµάδα  Εργασίας αποτελούν οι κάτωθι:

1. Chairman: Esther-Mary D’Arcy, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Τµήµατος της WCPT (ER-WCPT)

2. Silke Gruber, Austria

3. Nikolaos Strimpakos, Greece

4. Helen French, Ireland

5. Carmen Suarez, Spain

6. Charlotte Häger, Sweden 

7. David Gorria Belgium, Γενικός Γραµµατέας της ER-WCPT

Η συνάντηση της οµάδας εργασίας στην Αθήνα είναι η τελευταία (προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο
Βουκουρέστι, Αµβούργο και Δουβλίνο) πριν το General Meeting της ER-WCPT, που θα γίνει στο Δουβλίνο,
τον Απρίλιο του 2018.

Η επιτροπή εργάζεται για  την επεξεργασία  προτάσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την
µετεκπαίδευση ,την εξειδίκευση κ.ά .

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα ανακοινώσει την ερχόµενη εβδοµάδα τα αποτελέσµατα
και τα συµπεράσµατα των εργασιών της Οµάδας.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

«Η χώρα µας τα τελευταία χρόνια συµµετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Παγκόσµιας και της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας και έχει θέσει στόχο την καλλιέργεια και την αναβάθµιση των σχέσεων µε τις
διεθνείς Οµοσπονδίες.

Αποτελεί επιτυχία για την χώρα µας η συµµετοχή εκπροσώπου µας στην επιτροπή, που έχει προταθεί
από τον Π.Σ.Φ. Πρόκειται για τον Καθηγητή, κ. Νίκο Στριµπάκο. 

Είναι ευκαιρία να έρθουν στην επικαιρότητα στη χώρα µας  όλα τα φλέγοντα θέµατα, που αφορούν
τόσο την εκπαίδευση στη Φυσικοθεραπεία όσο και τα  θέµατα που αφορούν την άσκηση και την
αυτονοµία του επαγγέλµατος.

Ο Π.Σ.Φ έχει ήδη καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για να Νοµοθετήσει το Ινστιτούτο
Εκπαίδευσης και Έρευνας του Π.Σ.Φ και περιµένουµε τις αναγκαίες ενέργειες για την
υλοποίησή του. Το Ινστιτούτο θα αποτελέσει  τη βάση και την αρχή για τη χάραξη µιας άλλης
πολιτικής στην δια βίου εκπαίδευση και την  κατάρτιση των µελών µας, ενώ, συγχρόνως, θα συµβάλει
επίσης στην ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου του φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας».
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Πόνος στην πλάτη: Σήµα κινδύνου στους ηλικιωµένους;

Πόνος στην πλάτη: Σήµα κινδύνου στους ηλικιωµένους;

Μια  άλλη διάσταση στον πόνο της σπονδυλικής στήλης δίνει έρευνα  του Πανεπιστηµίου του
Σίδνεϋ, η οποία  έδειξε ότι οι ηλικιωµένοι που πάσχουν από πόνο στην πλάτη, µπορεί να
έχουν γενικότερα  κακή κατάσταση υγείας.
«Η πρόοδος της ιατρικής και της τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση της µέσης διάρκειας
ζωής των ανθρώπων. Σύµφωνα µε τα Ηνωµένα Έθνη, ο παγκόσµιος πληθυσµός ατόµων ηλικίας 60 
ετών και άνω θα τριπλασιαστεί έως το 2050. Ο ταχέως αναπτυσσόµενος γηράσκων πληθυσµός, όµως,
αυξάνει και την πιθανότητα µυοσκελετικών παθήσεων. Μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα  του
µυοσκελετικού πόνου σε ηλικιωµένους ενήλικες κυµαίνεται από 65 - 85%, µε το 36 - 70% αυτών να
υποφέρουν από πόνο στην πλάτη», σηµειώνει ο φυσικοθεραπευτής – χειροθεραπευτής κ. Γιώργος
Κακαβάς του Fysiotek Sports and Spine Lab (www.fysiotek.gr). Ο πόνος στη µέση είναι το πιο συνηθισµένο
πρόβληµα υγείας σε ηλικιωµένους ενήλικες άνω των 60 ετών που προκαλεί πόνο και αναπηρία. Αποτελεί
µείζον πρόβληµα, επηρεάζοντας περίπου 700 εκατοµµύρια ανθρώπους παγκοσµίως. Ο επιπολασµός της
οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια της ζωής είναι περίπου 84%. Ενώ οι περισσότερες αιτίες σ’ αυτές τις ηλικίες
δεν είναι συγκεκριµένες, οι ηλικιωµένοι είναι επιρρεπείς στην εµφάνιση ορισµένων παθολογιών στη µέση
και / ή χρόνιων προβληµάτων σ’ αυτή, δεδοµένων των φυσικών και ψυχοκοινωνικών τους αλλαγών που
σχετίζονται µε την ηλικία.
Η µελέτη, που δηµοσιεύθηκε στο European Journal of Pain και πραγµατοποιήθηκε σε 4390 δίδυµα ηλικίας άνω
των 70 ετών, διαπίστωσε ότι ένα άτοµο µε πόνο στη σπονδυλική στήλη έχει χειρότερη υγεία, συγκριτικά µε
εκείνους που δεν βιώνουν σπονδυλικό πόνο, δηλαδή δεν πονούν στην πλάτη ούτε στον αυχένα. Όπως
τόνισε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Paulo Ferreira, ερευνητής φυσιοθεραπείας από τη Σχολή Επιστηµών
Υγείας του Πανεπιστηµίου του Σίδνεϋ, τα ευρήµατα της µελέτης είναι ιδιαίτερα σηµαντικά γιατί είναι
µεγάλος αριθµός των ανθρώπων που πιστεύουν ότι ο πόνος στην σπονδυλική στήλη δεν είναι απειλητικός
για τη ζωή. 
Ενδεχοµένως, ο  πόνος στη σπονδυλική στήλη να αποτελεί µέρος της γενικότερης κακής υγείας και κακής
λειτουργικής ικανότητας, που αυξάνει τον κίνδυνο θνησιµότητας στον γηραιότερο  πληθυσµό.
Ο επικεφαλής συγγραφέας Dr Matthew Fernandez από τη Σχολή Επιστηµών Υγείας δήλωσε: «Με έναν ταχέως
αναπτυσσόµενο γηραιότερο πληθυσµό , η υγεία της σπονδυλικής στήλης είναι κρίσιµη ώστε να καθιστά
ικανά τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας να διατηρούν την ανεξαρτησία τους». 
Πρόσφατη έρευνα έχει επίσης διαπιστώσει ότι τα αναλγητικά φάρµακα και τα αντιφλεγµονώδη που
συνήθως συνταγογραφούνται για τον πόνο στην πλάτη είναι αναποτελεσµατικά στη θεραπεία του πόνου
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και µπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες. «Τα φάρµακα είναι ως επί το πλείστον αναποτελεσµατικά, η
χειρουργική επέµβαση συνήθως δεν προσφέρει καλό αποτέλεσµα - η καλύτερη θεραπεία για τη µέση
είναι ένας υγιεινός τρόπος ζωής όπου συµπεριλαµβάνει τη σωµατική άσκηση. Οι άνθρωποι πρέπει να
κινούνται», ανέφερε ο αναπληρωτής καθηγητής Ferreira.
Αυτή η µελέτη έπεται µιας προηγούµενης, η οποία διαπίστωσε ότι τα άτοµα µε κατάθλιψη είναι 60%
πιθανότερο να αναπτύξουν πόνο στην µέση  κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, προηγούµενη έρευνα
έχει δείξει ότι ο χρόνιος πόνος µπορεί να φθείρει το ανοσοποιητικό σύστηµα των ανθρώπων και να τους
κάνει πιο ευάλωτους σε ασθένειες.
Οι ηλικιωµένοι δεν είναι οι µόνοι που µπορούν να βιώσουν πόνο στην σπονδυλική στήλη. Τόσο τα παιδιά
όσο και οι έφηβοι µπορούν επίσης να αισθανθούν πόνο στην πλάτη που µπορεί να επηρεάσει το επίπεδο
δραστηριότητας και την ποιότητα της ζωής τους. 
«Ο πόνος της µέσης κατά την παιδική ηλικία / εφηβεία είναι σηµαντικός παράγοντας κινδύνου για
περιστατικά οσφυαλγίας  κατά την ενήλικη ζωή. Είναι πιο συχνός στα κορίτσια, µε υψηλά ή χαµηλά
επίπεδα δραστηριότητας και κατά τη διάρκεια περιόδων ταχείας ανάπτυξης. Συναντάται επίσης  στη
νεολαία που συµµετέχει σε αθλήµατα που απαιτούν κάµψη / επέκταση / περιστροφή της σπονδυλικής
στήλης. Ευτυχώς, όµως, τις περισσότερες φορές βελτιώνεται µε ανάπαυση, αναλγητικά και
φυσικoθεραπεία.

«Συνήθεις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης που ταλαιπωρούν χιλιάδες άνδρες και γυναίκες, όπως
κήλη µεσοσπονδυλίου δίσκου, αυχενικό σύνδροµο, και τα συµπτώµατα που προκαλούν π.χ. οσφυαλγία,
αυχενικός πονοκέφαλος, ίλιγγος ή ζαλάδα, αλλά και µετεγχειρητικά προβλήµατα µπορούν να
αντιµετωπιστούν χωρίς φάρµακα και χειρουργικές επεµβάσεις χάρη σε ένα πρότυπο σύστηµα
αξιολόγησης και θεραπείας που συνδυάζει την τεχνολογία αιχµής µε τη θεραπεία του αίτιου του
µυοσκελετικού πόνου και όχι του συµπτώµατος. Το σύστηµα fysiotek βασίζεται στον συνδυασµό
µηχανηµάτων τελευταίας τεχνολογίας που αξιολογούν και θεραπεύουν προβλήµατα σπονδυλικής
στήλης και σε συνδυασµό µε προγράµµατα αποκατάστασης και ασκήσεων ειδικών για κάθε ασθενή
επιτυγχάνουν τη σταθεροποίηση του θεραπευτικού αποτελέσµατος. Η εξατοµικευµένη και ακριβής
διαχείριση των ηλικιωµένων ασθενών µε πόνο στη σπονδυλική στήλη µπορεί να βελτιώσει τα
συµπτώµατα, οδηγώντας σε πιο υγιείς ανθρώπους που θα συνεχίσουν να αυτοεξυπηρετούνται και να
νοιώθουν χρήσιµοι, αλλά και σε µια πιο παραγωγική κοινωνία. Κι ακόµα θα προστατεύει τους νέους
ασθενείς από µελλοντικά σοβαρότερα προβλήµατα στη σπονδυλική στήλη», καταλήγει ο κ. Κακαβάς.
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ
31/01/2018

Στην Ελλάδα βρίσκεται και θα συνεδριάσει στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ), στις 1 – 4 Φεβρουαρίου, η Οµάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέµατα του Ευρωπαϊκού Τµήµατος
της WCPT (World Confederation for Physical Therapy).

Την Οµάδα Εργασίας αποτελούν οι κάτωθι:

1. Chairman: Esther-Mary D’Arcy, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Τµήµατος της WCPT (ER-WCPT)

2. Silke Gruber, Austria

3. Nikolaos Strimpakos, Greece

4. Helen French, Ireland

5. Carmen Suarez, Spain

6. Charlotte Häger, Sweden

7. David Gorria Belgium, Γενικός Γραµµατέας της ER-WCPT

Η συνάντηση της οµάδας εργασίας στην Αθήνα είναι η τελευταία (προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο
Βουκουρέστι, Αµβούργο και Δουβλίνο) πριν το General Meeting της ER-WCPT, που θα γίνει στο Δουβλίνο,
τον Απρίλιο του 2018.

Η επιτροπή εργάζεται για την επεξεργασία προτάσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την µετεκπαίδευση
,την εξειδίκευση κ.ά.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα ανακοινώσει την ερχόµενη εβδοµάδα τα αποτελέσµατα
και τα συµπεράσµατα των εργασιών της Οµάδας.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

«Η χώρα µας τα τελευταία χρόνια συµµετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Παγκόσµιας και της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας και έχει θέσει στόχο την καλλιέργεια και την αναβάθµιση των σχέσεων µε τις
διεθνείς Οµοσπονδίες.

Αποτελεί επιτυχία για την χώρα µας η συµµετοχή εκπροσώπου µας στην επιτροπή, που έχει προταθεί από
τον Π.Σ.Φ. Πρόκειται για τον Καθηγητή, κ. Νίκο Στριµπάκο.

Είναι ευκαιρία να έρθουν στην επικαιρότητα στη χώρα µας όλα τα φλέγοντα θέµατα, που αφορούν τόσο
την εκπαίδευση στη Φυσικοθεραπεία όσο και τα θέµατα που αφορούν την άσκηση και την αυτονοµία του
επαγγέλµατος.

Ο Π.Σ.Φ έχει ήδη καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για να Νοµοθετήσει το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης
και Έρευνας του Π.Σ.Φ και περιµένουµε τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή του. Το Ινστιτούτο θα
αποτελέσει τη βάση και την αρχή για τη χάραξη µιας άλλης πολιτικής στην δια βίου εκπαίδευση και την
κατάρτιση των µελών µας, ενώ, συγχρόνως, θα συµβάλει επίσης στην ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου του
φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας».

https://www.eumedline.eu/post/STHN-ELLADA-H-OMADA-ERGASIAS-GIA-EKPAIDEYTIKA-THEMATA-TOY-EYRWPAIKOY-TMHMATOS-THS-PAGKOSMIAS-SYNOMOSPONDIAS-FYSIKOTHERAPEIAS


http://www.iatropedia.gr/

 Publication date: 31/01/2018 14:00

 Alexa ranking (Greece): 313

 http://www.iatropedia.gr/eidiseis/stin-ellada-chtypa-kardia-tis-fysikotherapeias-1-4-...

Στην Ελλάδα χτυπά η «καρδιά» της Φυσικοθεραπείας 1-4 Φεβρουαρίου
Στην Ελλάδα βρίσκεται και θα συνεδριάσει στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ), στις 1 – 4 Φεβρουαρίου, η Οµάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέµατα του Ευρωπαϊκού Τµήµατος
της WCPT (World Confederation for Physical Therapy).

1. Chairman: Esther-Mary D’Arcy, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Τµήµατος της WCPT (ER-WCPT)

2. Silke Gruber, Austria

3. Nikolaos Strimpakos, Greece

4. Helen French, Ireland

5. Carmen Suarez, Spain

6. Charlotte Häger, Sweden

7. David Gorria Belgium, Γενικός Γραµµατέας της ER-WCPT

Η συνάντηση της οµάδας εργασίας στην Αθήνα είναι η τελευταία (προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο
Βουκουρέστι, Αµβούργο και Δουβλίνο) πριν το General Meeting της ER-WCPT, που θα γίνει στο Δουβλίνο,
τον Απρίλιο του 2018.

Η επιτροπή εργάζεται για την επεξεργασία προτάσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την µετεκπαίδευση
,την εξειδίκευση κ.ά.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα ανακοινώσει την ερχόµενη εβδοµάδα τα αποτελέσµατα
και τα συµπεράσµατα των εργασιών της Οµάδας.

«Η χώρα µας τα τελευταία χρόνια συµµετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Παγκόσµιας και της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας και έχει θέσει στόχο την καλλιέργεια και την αναβάθµιση των σχέσεων µε τις
διεθνείς Οµοσπονδίες.

Αποτελεί επιτυχία για την χώρα µας η συµµετοχή εκπροσώπου µας στην επιτροπή, που έχει προταθεί από
τον Π.Σ.Φ. Πρόκειται για τον Καθηγητή, κ. Νίκο Στριµπάκο.

Είναι ευκαιρία να έρθουν στην επικαιρότητα στη χώρα µας  όλα τα φλέγοντα θέµατα, που αφορούν τόσο
την εκπαίδευση στη Φυσικοθεραπεία όσο και τα  θέµατα που αφορούν την άσκηση και την αυτονοµία του
επαγγέλµατος.

Ο Π.Σ.Φ έχει ήδη καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για να Νοµοθετήσει το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης
και Έρευνας του Π.Σ.Φ και περιµένουµε τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή του. Το Ινστιτούτο θα
αποτελέσει  τη βάση και την αρχή για τη χάραξη µιας άλλης πολιτικής στην δια βίου εκπαίδευση και την
 κατάρτιση των µελών µας, ενώ, συγχρόνως, θα συµβάλει επίσης στην ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου του
φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας».
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ΠΣΦ: Στην Ελλάδα θα συνεδριάσει η Παγκόσµια Συνοµοσπονδία
Φυσικοθεραπείας

Στην Ελλάδα  βρίσκεται και θα  συνεδριάσει στα  γραφεία  του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), στις 1 – 4 Φεβρουαρίου, η Οµάδα  Εργασίας για  Εκπαιδευτικά
Θέµατα  του Ευρωπαϊκού Τµήµατος της WCPT (World Confederation for Physical Therapy).

Την Οµάδα  Εργασίας αποτελούν οι κάτωθι:

1. Chairman: Esther-Mary D’Arcy, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Τµήµατος της WCPT (ER-WCPT)
2. Silke Gruber, Austria
3. Nikolaos Strimpakos, Greece
4. Helen French, Ireland
5. Carmen Suarez, Spain
6. Charlotte Häger, Sweden 
7. David Gorria Belgium, Γενικός Γραµµατέας της ER-WCPT

Η συνάντηση της οµάδας εργασίας στην Αθήνα είναι η τελευταία (προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο
Βουκουρέστι, Αµβούργο και Δουβλίνο) πριν το General Meeting της ER-WCPT, που θα γίνει στο Δουβλίνο,
τον Απρίλιο του 2018.

Η επιτροπή εργάζεται για  την επεξεργασία  προτάσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την
µετεκπαίδευση ,την εξειδίκευση κ.ά .

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα ανακοινώσει την ερχόµενη εβδοµάδα τα αποτελέσµατα
και τα συµπεράσµατα των εργασιών της Οµάδας.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

«Η χώρα µας τα τελευταία χρόνια συµµετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Παγκόσµιας και της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας και έχει θέσει στόχο την καλλιέργεια και την αναβάθµιση των σχέσεων µε τις
διεθνείς Οµοσπονδίες.

Αποτελεί επιτυχία για την χώρα µας η συµµετοχή εκπροσώπου µας στην επιτροπή, που έχει προταθεί
από τον Π.Σ.Φ. Πρόκειται για τον Καθηγητή, κ. Νίκο Στριµπάκο. 
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Είναι ευκαιρία να έρθουν στην επικαιρότητα στη χώρα µας  όλα τα φλέγοντα θέµατα, που αφορούν
τόσο την εκπαίδευση στη Φυσικοθεραπεία όσο και τα  θέµατα που αφορούν την άσκηση και την
αυτονοµία του επαγγέλµατος.

Ο Π.Σ.Φ έχει ήδη καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για να Νοµοθετήσει το Ινστιτούτο
Εκπαίδευσης και Έρευνας του Π.Σ.Φ και περιµένουµε τις αναγκαίες ενέργειες για την
υλοποίησή του. Το Ινστιτούτο θα αποτελέσει τη βάση και την αρχή για τη χάραξη µιας άλλης
πολιτικής στην δια βίου εκπαίδευση και την  κατάρτιση των µελών µας, ενώ, συγχρόνως, θα συµβάλει
επίσης στην ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου του φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας».

 Όνοµα (υποχρεωτικό)

 E-mail (υποχρεωτικό)

http://www.stogiatro.gr/nea-mob/47840-psf-stin-ellada-tha-synedriasei-i-pagkosmia-synomospondia-fysikotherapeias


http://www.ygeia360.gr/

 Publication date: 31/01/2018 13:47

 Alexa ranking (Greece): 28831

 http://www.ygeia360.gr/news/item/26938-stin-ellada-tha-synedriasei-i-dioikisi-tis-p...

Στην Ελλάδα θα συνεδριάσει η διοίκηση της Παγκόσµιας Συνοµοσπονδίας
Φυσικοθεραπείας

Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) εξεδόθη το απόγευµα της Τετάρτης 31 Ιανουαρίου
η εξής ανακοίνωση:

"Στην Ελλάδα βρίσκεται και θα συνεδριάσει στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ), στις 1 – 4 Φεβρουαρίου, η Οµάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέµατα του Ευρωπαϊκού Τµήµατος
της WCPT (World Confederation for Physical Therapy).

 

Την Οµάδα  Εργασίας αποτελούν οι κάτωθι:

 

1. Chairman: Esther-Mary D’Arcy, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Τµήµατος της WCPT (ER-WCPT)

2. Silke Gruber, Austria

3. Nikolaos Strimpakos, Greece

4. Helen French, Ireland

5. Carmen Suarez, Spain

6. Charlotte Häger, Sweden

7. David Gorria Belgium, Γενικός Γραµµατέας της ER-WCPT

 

 

Η συνάντηση της ομάδας εργασίας στην Αθήνα είναι η τελευταία (προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο
Βουκουρέστι, Αμβούργο και Δουβλίνο) πριν το General Meeting της ER-WCPT, που θα γίνει στο Δουβλίνο,
τον Απρίλιο του 2018.

Η επιτροπή εργάζεται για  την επεξεργασία  προτάσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την
µετεκπαίδευση ,την εξειδίκευση κ.ά .

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα ανακοινώσει την ερχόμενη εβδομάδα τα αποτελέσματα
και τα συµπεράσµατα των εργασιών της Οµάδας.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

«Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας και της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και έχει θέσει στόχο την καλλιέργεια και την αναβάθμιση των σχέσεων με τις
διεθνείς Οµοσπονδίες.

Αποτελεί επιτυχία για την χώρα μας η συμμετοχή εκπροσώπου μας στην επιτροπή, που έχει προταθεί
από τον Π.Σ.Φ. Πρόκειται για τον Καθηγητή, κ. Νίκο Στριµπάκο.

Είναι ευκαιρία να έρθουν στην επικαιρότητα στη χώρα μας  όλα τα φλέγοντα θέματα, που αφορούν
τόσο την εκπαίδευση στη Φυσικοθεραπεία όσο και τα  θέματα που αφορούν την άσκηση και την
αυτονοµία του επαγγέλµατος.

Ο Π.Σ.Φ έχει ήδη καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για να Νομοθετήσει το Ινστιτούτο
Εκπαίδευσης και Έρευνας του Π.Σ.Φ και περιμένουμε τις αναγκαίες ενέργειες για την
υλοποίησή του. Το Ινστιτούτο θα αποτελέσει  τη βάση και την αρχή για τη χάραξη μιας άλλης
πολιτικής στην δια βίου εκπαίδευση και την  κατάρτιση των μελών μας, ενώ, συγχρόνως, θα συμβάλει
επίσης στην ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου του φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας»".
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