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Θέμα: Ενημέρωση φοιτητών του τμήματος Φυσικοθεραπεία του Τ.Ε.Ι Αθηνών για την 
φυσικοθεραπεία στην ψυχική υγεία 
 
Στις 12 Μαΐου 2016 σύμφωνα με τον σχεδιασμό δράσεων εξωστρέφειας του Επιστη-
μονικού τμήματος «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» το Δ.Σ του επισκέφθη-
κε το τμήμα φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι Αθηνών αποδεχόμενο την πρόσκληση της 
καθηγήτριας εφαρμογών κα Πέττας Γεωργίας υπεύθυνης του διδακτικού αντικειμένου 
«Φυσικοθεραπεία σε Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες» στα πλαίσια των προσπαθειών 
της για πληρέστερη επιστημονική ενημέρωση των φοιτητών. 

1. Η πρόεδρος του Επιστημονικού τμήματος «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ» κα Έλλη Άννα Βεντούρα ανέλυσε εκτενέστατα τη συμβολή της ε-
πιστήμης της φυσικοθεραπείας στην ψυχική υγεία τεκμηριώνοντας ότι είναι 
πλέον αποτελεσματική όχι μόνον στην πρωτογενή αντιμετώπιση πληθώρας 
ψυχικών διαταραχών ανεξάρτητου ηλικίας αλλά και στα συνοδά συμπτώματα 
αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διαταραχές διατροφής και θρέψης 
προβλήματα που δυστυχώς απασχολούν πληθώρα συνανθρώπων μας. Τονί-
στηκε επίσης ο ρόλος της θεραπευτικής σχέσης ανάμεσα στον θεραπευτή 
και τον ασθενή σαν καταλύτης στην εκμαίευση θεραπευτικών αλλαγών του 
ασθενή. 

2. Η καθηγήτρια εφαρμογών κα Πέττα έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρο-
μή στην διδακτική ενότητα «Η φυσικοθεραπεία στα ψυχικά νοσήματα» τονί-
ζοντας τον ρόλο του καθηγητή κου Π. Πουλμέντη αλλά και στη σημερινή εκ-
παιδευτική πρακτική όπου συνεργαζόμενη με την επίκουρο καθηγήτρια κα Μ. 
Παπανδρέου η διδασκαλία της πια βασίζεται σε διαδραστικές ασκήσεις και σε 
εκπόνηση – παρουσίαση θεωρητικών εργασιών και εργαστηριακών video. 

3. Ο Γενικός Γραμματέας του Επιστημονικού τμήματος «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» κος Σταύρος Σταθόπουλος αναφέρθηκε στην ιστορική 
πορεία του τμήματος μέσα στο Ν.Π.Δ.Δ «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθε-
ραπευτών» τονίζοντας τον θεσμικό του ρόλο, που τελικά συνέβαλε στις 10-
3-2016 έτσι ώστε η Ελλάδα και οι Έλληνες / Ελληνίδες φυσικοθεραπευτές / 
τριες να ανήκουν πια επίσημα και ισότιμα στην Παγκόσμια οικογένεια της ψυ-
χιατρικής φυσικοθεραπείας σαν μέλη της της Διεθνούς Οργάνωσης για τη 
Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία (IOPTMH), αναγνωρισμένη σαν υπο-
ομάδα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (W.C.P.T) από τον 
Ιούνιο του 2011 

Στην συζήτηση που ακολούθησε με τους φοιτητές διασαφηνίστηκαν οι όποιες τυχόν 
απορίες τους και αναλύθηκαν οι μεγάλες προοπτικές αυτής της ειδικότητας και στην 
Ελλάδα 
Το Δ.Σ ευχαριστεί για άλλη μια φορά την καθηγήτρια εφαρμογών κα Γ. Πέττα για την 
ζεστή φιλοξενία αλλά και για την ένθερμη υποστήριξη των προσπαθειών του και υ-
πόσχεται να δρομολογήσει το συντομότερο δυνατόν μια πιο μόνιμη συνεργασία με το 
τμήμα φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι Αθηνών 

Για το Δ.Σ 
Η Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας 



Έλλη Άννα Βεντούρα                                           Σταύρος Σταθόπουλος 


