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Κατά της δηµιουργίας νέου τµήµατος Φυσικοθεραπείας στο ΕΚΠΑ ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Κατά  της δηµιουργίας νέου τµήµατος Φυσικοθεραπείας στο ΕΚΠΑ ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών

Κάθετα  αντίθετος ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών στην πρόθεση του ΤΕΦΑΑ
Αθηνών να  δηµιουργήσει τµήµα  Φυσικοθεραπείας.

Το τελευταίο διάστηµα αναγνώσαµε µε έκπληξη στον τύπο, την πρόθεση (πρόταση) της Συγκλήτου του
Πανεπιστηµίου Αθηνών να προτείνει στον Υπουργό Παιδείας την ίδρυση νέων τµηµάτων µεταξύ των
οποίων και Τµήµα Φυσικοθεραπείας.

Σύµφωνα µε τον κοσµήτορα της Σχολής, προτείνεται η ίδρυση νέου τµήµατος Φυσικοθεραπείας και αλλαγή
του ονόµατος της σχολής Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού σε Κινησιολογίας µε δύο πλέον
τµήµατα (Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και Φυσικοθεραπείας).

Εύλογα προκύπτουν διάφορα ερωτήµατα από την εν λόγω πρόθεση.

1) Ποια η λογική της δηµιουργίας ενός πέµπτου τµήµατος φυσικοθεραπείας στη χώρα και δεύτερου
τµήµατος στην περιφέρεια της Αττικής;

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4485/2017: ‘’Απαραίτητη ανάγκη είναι η δηµιουργία νέων επιστηµονικών
πεδίων που κρίνονται απαραίτητα για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν
καλύπτονται µε επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ήδη. Και συνάδει µε τις οικονοµικές και κοινωνικές
αναπτυξιακές ανάγκες µιας συγκεκριµένης περιφέρειας’’.

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από το µητρώο του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών το 30% των φυσικοθεραπευτών της χώρας είναι άνεργοι.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας που διενεργεί κάθε χρόνο ο Π.Σ.Φ (Βαρόµετρο ) το 28,3% των
Φυσικοθεραπευτών θεωρεί πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό.

Είναι δεδοµένο δηλαδή βάσει στοιχείων ότι, δεν απαιτείται η δηµιουργία ενός πέµπτου Τµήµατος
Φυσικοθεραπείας στη χώρα και ενός δεύτερου στην περιφέρεια Αττικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, αφού
από το νέο Ακαδηµαϊκό έτος θα λειτουργήσει τµήµα Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

Θα ήταν ορθότερο και επιβεβληµένο να χρηµατοδοτηθούν τα τέσσερα εν λειτουργία τµήµατα
φυσικοθεραπείας της χώρας, ούτως ώστε να στελεχωθούν και να προσφέρουν ακόµη υψηλότερου
επιπέδου γνώσεις στους φοιτητές.

Οι ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας και του συστήµατος Υγείας καλύπτονται πλήρως από τους
αποφοίτους των τεσσάρων Τµηµάτων φυσικοθεραπείας της χώρας και η ίδρυση ενός πέµπτου τµήµατος θα
αυξήσει απλά την ανάγκη για µετανάστευση των αποφοίτων.

2) Ποια είναι η συγγένεια των επιστηµονικών κλάδων ενός τµήµατος που χορηγεί πτυχίο φυσικοθεραπευτή
(επάγγελµα υγείας), µε ένα τµήµα που χορηγεί πτυχίο στην Επιστήµη της Φυσικής Αγωγής και του
Αθλητισµού (επάγγελµα που στελεχώνει την εκπαίδευση);

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 4485/2017: ‘’Κάθε Ίδρυµα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή καλύπτει µία
ενότητα συγγενών επιστηµονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστηµονική προσέγγιση, τη µεταξύ τους
επικοινωνία και τον αναγκαίο, για τη διδασκαλία και την έρευνα, συντονισµό τους. Η Σχολή εποπτεύει και
συντονίζει τη λειτουργία των Τµηµάτων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών τους’’.

Σύµφωνα µε το Νόµο 4521/2018 που προβλέπει την ίδρυση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, το τµήµα
Φυσικοθεραπείας εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας.

Τα υπόλοιπα τρία τµήµατα Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων της χώρας επίσης
εντάσσονται στις σχολές επαγγελµάτων Υγείας.

Το επάγγελµα του Φυσικοθεραπευτή είναι Νοµοθετικώς Ρυθµιζόµενο Επάγγελµα Υγείας.

Ίσως η ερµηνεία της εν λόγω πρότασης, να είναι η προσπάθεια µιας µονοτµηµατικής Σχολής – Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού – να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις του Νόµου 4485/2017 προκειµένου να
διατηρηθεί σαν σχολή, καθώς σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 9 παρ. 2 ): ‘’Οι Σχολές διαιρούνται σε Τµήµατα.
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Δεν είναι δυνατή η ύπαρξη Σχολής µε λιγότερα από δύο (2) Τµήµατα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις,
όπου η αναγκαιότητα σύστασης Σχολής µε ένα (1) Τµήµα αιτιολογείται ειδικά από τη Σύγκλητο’’.

Είµαστε κάθετα αντίθετοι σε τέτοιου είδους µεθοδεύσεις, που δεν έχουν σκοπό την ίδρυση αναγκαίων για
την Ελληνική κοινωνία Ακαδηµαϊκών τµηµάτων στα Ελληνικά Πανεπιστήµια, αλλά εξυπηρετούν άλλες
Ακαδηµαϊκές σκοπιµότητες.

Θεωρούµε ότι οι λογικές του ‘’κάθε Πόλη και Πανεπιστήµιο’’ ή ‘’κάθε χωριό και στάδιο’’ έχουν παρέλθει
ανεπιστρεπτί.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών λειτουργώντας ως ΝΠΔΔ κατά τις προβλέψεις του Νόµου
3599/2007 (ΦΕΚ Α΄ 176) έχει την υποχρέωση σύµφωνα µε το άρθρο 2 ‘’να εισηγείται σε θέµατα εκπαίδευσης,
µετεκπαίδευσης, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και επιµόρφωσης στο φυσικοθεραπευτικό κλάδο’’ και να
εκφράζει την άποψή του.

Έτσι, αποστέλλουµε επιστολή, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή µας για την προωθούµενη πρόταση:

1) στον Πρύτανη και στη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Αθηνών,

2) στον Υπουργό Παιδείας ,

3) στον Υπουργό Υγείας ,

4) στη Διυπουργική Επιτροπή των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αρµόδια
για το συντονισµό των στρατηγικών και των δράσεων των δύο Υπουργείων για τη ρύθµιση θεµάτων που
αφορούν στην προπτυχιακή και µεταπτυχιακή εκπαίδευση, στην έρευνα και στην άσκηση του
επαγγέλµατος των ιατρών και άλλων επαγγελµατιών υγείας,

5) στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και τέλος 6)
σε όλα τα κόµµατα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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8 επαγγέλµατα στον κλάδο της ιατρικής µε υψηλή επαγγελµατική
αποκατάσταση!

 

Πόλο έλξης για χιλιάδες υποψηφίους που συµµετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν τα
λεγόµενα «παραϊατρικά» τµήµατα, καθώς έρευνες δείχνουν πως οι απόφοιτοι έχουν καλές προοπτικές στην
αγορά εργασίας και σε πολλές περιπτώσεις αυξηµένες πιθανότητες να βρουν δουλειά σε σχέση µε
αποφοίτους πιο υψηλόβαθµων σχολών.

Ενα από τα βασικότερα κίνητρα των υποψηφίων οι οποίοι επιλέγουν ως πρώτη προτίµηση τα τµήµατα που
οδηγούν στα παραϊατρικά επαγγέλµατα, είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν µε ευοίωνες
προοπτικές εργασία στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, αρκετά νοσοκοµειακά ιδρύµατα διαφόρων χωρών της Ευρώπης αναζητούν εξειδικευµένους
επιστήµονες στους τοµείς Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
κ.ά. Στο σηµερινό «Εθνος – Παιδεία» παρουσιάζουµε ένα αφιέρωµα στις 8 πιο περιζήτητες παραϊατρικές
ειδικότητες που λειτουργούν στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και εντάσσονται όλα στο 3ο
Επιστηµονικό Πεδίο. Πρόκειται για συνολικά 23 τµήµατα που εδρεύουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, µε
τις βάσεις εισαγωγής να είναι σχετικά υψηλές για τα δεδοµένα των τεχνολογικών ιδρυµάτων. Η
υψηλότερη καταγράφεται στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας Αθήνας µε 16.291 µόρια, ακολουθεί το αντίστοιχο
τµήµα της Θεσσαλονίκης µε 16.022 και έπεται το Τµήµα Εργοθεραπείας Αθήνας µε 15.564. Η χαµηλότερη
βάση καταγράφεται στο Τµήµα Νοσηλευτικής που εδρεύει στο Διδυµότειχο µε 11.288 µόρια. Τα 23 τµήµατα,
που παρουσιάζουµε σήµερα, απορρόφησαν πέρυσι µόνο για την κατηγορία του 90% των θέσεων 2.160
φοιτητές.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το περιεχόµενο σπουδών του τµήµατος Εργοθεραπείας καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της µελέτης των
λειτουργικών ενασχολήσεων/έργων του ατόµου στους τοµείς της αυτoσυντήρησης, της παραγωγικότητας
και του ελεύθερου χρόνου, του εντοπισµού των δυσλειτουργικών στοιχείων και της εξειδικευµένης
εργοθεραπευτικής παρέµβασης, µε σκοπό την κατάκτηση του ανώτερου δυνατού επιπέδου
λειτουργικότητας και προσαρµοστικής συµπεριφοράς του ατόµου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής
ανάληψη των λειτουργικών ρόλων της ζωής του.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι µπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά σε
όλους τους τοµείς του γνωστικού αντικειµένου του τµήµατος είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε ως
υπεύθυνοι, στελέχη ή µέλη επιστηµονικών οµάδων σε νοσοκοµεία, οργανισµούς και υπηρεσίες
Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Περίθαλψης.

Ο πτυχιούχος εργοθεραπευτής δουλεύει µε άτοµα κάθε ηλικίας που εµφανίζουν δυσλειτουργίες ή/και
αναπηρίες, περιορισµούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθηµερινής τους ζωής,
ή/και δυσκολίες στην ισότιµη κοινωνική συµµετοχή (άτοµα µε ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές,
αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές), καθώς και άτοµα µε κοινωνικούς περιορισµούς όπως άτοµα της
τρίτης ηλικίας, φυλακισµένοι, άστεγοι, πρόσφυγες κ.ά.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι ανάγκες για εξειδικευµένους επιστήµονες στον τοµέα της λογοθεραπείας αυξάνονται τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και µαζί µε αυτές αυξάνεται και η ζήτηση από τους υποψηφίους των
Πανελλαδικών για τα δύο τµήµατα που λειτουργούν στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Στη χώρα
µας τµήµατα λογοθεραπείας λειτουργούν στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) και στο ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα).

Οι πτυχιούχοι λογοθεραπείας έχουν εξαιρετικά καλές πιθανότητες επαγγελµατικής απασχόλησης και
µάλιστα από τις σχετικές αγγελίες φαίνεται ότι η ζήτηση είναι αυξανόµενη από µεγάλες ευρωπαϊκές
χώρες αλλά και από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, που ζητούν προσωπικό τόσο για απασχόληση
σε ειδικά σχολεία αλλά και σε εξειδικευµένα κέντρα. Απαραίτητο εργαλείο για όσους θέλουν να
αναζητήσουν επαγγελµατικές ευκαιρίες στο εξωτερικό θεωρείται η καλή γνώση µίας ξένης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στα τµήµατα αυτά δεν µπορεί να φοιτήσει όποιος
παρουσιάζει κώφωση – βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισµα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία
λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή.

ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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Οι σπουδές στο τµήµα Οδοντικής Τεχνολογίας διαρκούν οκτώ (8) εξάµηνα, στα οποία οι σπουδαστές
διδάσκονται θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαµήνου
σπουδών, οι σπουδαστές πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο επάγγελµα σε εργασιακούς
χώρους του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα και εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία.
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος απασχολούνται σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα σε όλο το φάσµα των
οδοντοτεχνικών και ορθοδοντικών κατασκευών, καθώς και προσθετικών κατασκευών για αποκατάσταση
ανωµαλιών της στοµατικής κοιλότητας. Ειδικότερα, έχουν δικαιώµατα απασχόλησης είτε ως στελέχη
µονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι, στα εξής αντικείµενα και δραστηριότητες:
• Κατασκευή πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικών εργασιών και ορθοδοντικών µηχανηµάτων, όπως ολικές
και µερικές οδοντοστοιχίες, ένθετα, στεφάνες και γέφυρες, µε τα εκάστοτε συγκεκριµένα υλικά,
συνδέσµους ακριβείας (attachments) σε κινητές προσθετικές εργασίες, ορθοδοντικά µηχανήµατα και
προσθετικές εργασίες για την αποκατάσταση ανωµαλιών της στοµατικής κοιλότητας.

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το περιεχόµενο σπουδών καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο των βιοϊατρικών επιστηµονικών και
τεχνολογικών εφαρµογών, όπως αυτές εφαρµόζονται στα εργαστήρια Μικροβιολογίας, Ιολογίας,
Αιµατολογίας, Αιµοδοσίας, Ανοσολογίας, Βιοχηµείας – Κλινικής Χηµείας, Φαρµακοκινητικής – Τοξικολογίας,
Ιστολογίας – Ιστοπαθολογίας, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Πειραµατοζώων κ.ά.
Με την ολοκλήρωση των 4ετών σπουδών τους, οι πτυχιούχοι Τεχνολόγοι του Τµήµατος Ιατρικών
Εργαστηρίων αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευµένες και σύγχρονες επιστηµονικές γνώσεις ως
Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, ώστε να µπορούν να απασχολούνται σε όλους τους εργαστηριακούς
τοµείς που καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο του τµήµατος, ενώ ιεραρχικά εξελίσσονται στα τµήµατα της
ειδικότητάς τους µέχρι και τη θέση του προϊσταµένου του εργαστηρίου.

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το περιεχόµενο σπουδών του τµήµατος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της
εφαρµογής βιολογικών και φυσικών επιστηµών στους τοµείς της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής
ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι
του τµήµατος αποκτούν τις απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να
δραστηριοποιούνται ως Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι, Τεχνολόγοι Ακτινοθεραπείας και Τεχνολόγοι Πυρηνικής
Ιατρικής, µε συγκεκριµένα καθήκοντα και αρµοδιότητες ιδίως στους ακόλουθους τοµείς:

• Στην εκτέλεση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων που περιλαµβάνονται στο γνωστικό
αντικείµενο της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας.

• Στην εφαρµογή των κανονισµών ακτινοπροστασίας.

• Στην εκτέλεση, εφαρµογή, επίβλεψη, προγραµµάτων ποιοτικού ελέγχου για τη διασφάλιση της βέλτιστης
απεικόνισης και της άρτιας λειτουργίας του εξοπλισµού των τµηµάτων εργασίας τους.

• Στη βελτίωση των διαδικασιών υγείας και του εξοπλισµού των τµηµάτων εργασίας τους σε συνεργασία
µε άλλους ειδικούς στο πλαίσιο οµαδικής εργασίας.

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Στα βασικά γνωστικά αντικείµενα του τµήµατος περιλαµβάνονται µαθήµατα γενικής υποδοµής όπως
Ανατοµία, Φυσιολογία, Νοσολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική κ.τ.λ. Στα αντικείµενα ειδικότητας
περιλαµβάνονται Μαιευτική, Γυναικολογία, Νεογνολογία, Μαιευτική Νοσηλευτική Φροντίδα κ.τ.λ.
Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα µαθήµατα µε γνωστικά αντικείµενα σε θέµατα Διοίκησης, Οικονοµίας
και Νοµοθεσίας (Δ.Ο.Ν.Α.), τα οποία είναι απαραίτητα για την οργάνωση και τη διοίκηση νοσηλευτικών
µονάδων σε Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Φροντίδα. Επίσης περιλαµβάνονται τα
γνωστικά αντικείµενα ανθρωπιστικών σπουδών, είτε στην ειδικότητα όπως η δεοντολογία επαγγέλµατος,
είτε σε ευρύτερα γνωστικά πεδία.

Η πρακτική άσκηση στο επάγγελµα είναι καθοδηγούµενη και αξιολογούµενη και πραγµατοποιείται σε
νοσηλευτικά ιδρύµατα όπου υπάρχουν µαιευτικά, γυναικολογικά και νεογνολογικά τµήµατα.

Συνωστισµός υποψηφίων για  µία  θέση στα  τµήµατα  Φυσικοθεραπείας

Με αξιώσεις βγαίνουν στην αγορά εργασίας οι απόφοιτοι των τµηµάτων Φυσικοθεραπείας, καθώς η
ζήτηση είναι αρκετά υψηλή κυρίως στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Οι αµοιβές για τις
εξειδικευµένες γνώσεις του κλάδου αυτού είναι ικανοποιητικές και γι’ αυτόν τον λόγο κάθε χρόνο ένας
µεγάλος αριθµός υποψηφίων συνωστίζεται πραγµατικά γύρω από τα τέσσερα τµήµατα φυσικοθεραπείας
που λειτουργούν στα Τεχνολογικά Ιδρύµατα (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαµία και Αίγιο).
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Από τα στατιστικά στοιχεία για τις πρώτες προτιµήσεις που δίνει κάθε χρόνο το υπουργείο Παιδείας
φαίνεται ότι ένας µεγάλος αριθµός υποψηφίων συνωστίζεται γύρω από τα τµήµατα αυτά. Πέρυσι
επιλέχθηκαν από 9.000 και πλέον υποψηφίους, που µερικές φορές µπορεί να ξεπεράσει και τα 15.000 άτοµα.
Οι απόφοιτοι απασχολούνται, είτε αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε τους γιατρούς, ύστερα από σχετική
ιατρική διάγνωση, µε την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών
και επίκτητων, καθώς και τραυµατικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, µυϊκό, νευρικό,
αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστηµα.

Εχουν δικαίωµα απασχόλησης στον δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στον ιδιωτικό τοµέα ή ως
ελεύθεροι επαγγελµατίες, µπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας κατά τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (Π.Δ. 29/87).

Η άσκηση του επαγγέλµατος προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος, που χορηγείται από
τις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας.

Οι σχολές Νοσηλευτικής

Παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα µας λόγω της οικονοµικής κρίσης, η οποία έχει
πλήξει και τους τοµείς στους οποίους απασχολούνται οι νοσηλευτές, το επάγγελµα αυτό συνεχίζει να
προσφέρει επαγγελµατική διέξοδο στους αποφοίτους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, ωστόσο, οι περισσότερες ευκαιρίες για εργασία παρουσιάζονται εκτός
Ελλάδας.

Σπουδές νοσηλευτικής προσφέρουν δύο πανεπιστηµιακές σχολές (Πανεπιστήµιο Αθήνας και Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου) και οκτώ σχολές των ΤΕΙ σε Αθήνα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Λαµία, Λάρισα,
Πάτρα και Διδυµότειχο.

Οι σπουδές διαρκούν 4 χρόνια και απονέµεται ο τίτλος πτυχιούχος ή διπλωµατούχος Νοσηλευτής. Οι
πτυχιούχοι Νοσηλευτές έχουν δυνατότητα για µεταπτυχιακές σπουδές (MSc in Nursing) και διδακτορικές
σπουδές (PhD in Nursing) σε Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού (ύστερα από ανάλογη διαδικασία ισοτιµίας
πτυχίου). Στην Ελλάδα ο Νοσηλευτής/-τρια µπορεί να κάνει και εξειδίκευση σε µία από τις εξής
ειδικότητες:

• Παθολογική Νοσηλευτική,
• Χειρουργική Νοσηλευτική,
• Παιδιατρική Νοσηλευτική,
• Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας.

Πηγή: ethnos.gr
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Ηµερίδα Φυσικοθεραπείας αύριο στο ΓΝΑ «Ευαγγελισµός»
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τµήµατος Αττικής του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών, προσκαλεί στην Πολυθεµατική Ηµερίδα που διοργανώνει την Κυριακή 11 Μαρτίου και
ώρα 09:00 στο «Δώµα» του Ευαγγελισµού, υπό την αιγίδα του Π.Σ.Φ., µε τίτλο «Εξελίξεις και Προοπτικές
στη Φυσικοθεραπεία».

Την εκδήλωση πλαισιώνουν άρτια καταρτισµένοι οµιλητές οι οποίοι θα ενηµερώσουν πλήρως το κοινό για
σηµαντικά ζητήµατα που άπτονται της ειδικότητάς τους και επηρεάζουν άµεσα την επιστήµη της
φυσικοθεραπευτικής.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) είναι Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου µε
αντικείµενο την Επιστήµη της Φυσικοθεραπείας.

Είναι ένα Συλλογικό Όργανο που εξυπηρετεί τους επιστηµονικούς, κοινωνικούς και επαγγελµατικούς
σκοπούς και στόχους των Φυσικοθεραπευτών σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Το υψηλό επιστηµονικό επίπεδο κατάρτισης των εµπλεκοµένων µελών έχει δηµιουργήσει πολλαπλούς
πυρήνες εξειδίκευσης µε σκοπούς την έρευνα και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται οι Έλληνες Φυσιοθεραπευτές πτυχιούχοι των ΤΕΙ, ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ και
Σχολής «Βασιλεύς Παύλος» του Λαϊκού Νοσοκοµείου Αθηνών. Επίσης µέλη µπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι
ισότιµων σχολών του εξωτερικού σύµφωνα µε τη ισχύουσα νοµοθεσία, τις οδηγίες της Παγκόσµιας
Οµοσπονδίας Φυσιοθεραπευτών (WCPT) και της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας της WCPT.

Ο Π.Σ.Φ. είναι Ενεργό Μέλος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (WCPT) και Ιδρυτικό Μέλος
της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας της WCPT και έχει στενή συνεργασία και µε άλλους αντίστοιχους φορείς σε
Διεθνές Επίπεδο.
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