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Αντίθετος ο ΠΣΦ στη δημιουργία τμημάτων Φυσικοθεραπείας εκτός σχολών υγείας!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ενόψει της ίδρυσης ενός νέου τμήματος Φυσικοθεραπείας από το ΕΚΠΑ και τις ενοποιήσεις
των σχολών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ που παρατηρούνται αυτό το διάστημα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας δηλώνουν:
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (WCPT), η Φυσικοθεραπεία
παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες Υγείας σε άτομα με σκοπό να αναπτυχθεί, να διατηρηθεί και
να αποκατασταθεί η μέγιστη λειτουργική ικανότητα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ακόμα, η
Φυσικοθεραπεία αξιολογεί το λειτουργικό έλλειμμα του ασθενούς και με τα μέσα και τις
μεθόδους που χρησιμοποιεί, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους, ελαχιστοποιεί τη χρήση
των φαρμάκων και μειώνει το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
To επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή, με βάση την World Confederation for Physical
Therapy-WCPT, ανήκει στην Παγκόσμια Ένωση Επαγγελμάτων Υγείας - World Health
Professions Alliance (WHPA), συμμετέχοντας ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας, όπως οι
ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.
Η Φυσικοθεραπεία είναι κλινική επιστήμη ασχολούμενη με τον ασθενή, με στόχο την
επιστροφή του στην προηγούμενη δραστηριότητα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αποτελεί
έτσι αναπόσπαστο κομμάτι των Σχολών Υγείας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί με επιτυχία το
βασικό της σκοπό.
Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση τμημάτων Φυσικοθεραπείας μακριά από τον φυσικό τους
χώρο, αποδυναμώνει τον επιδιωκόμενο σκοπό της και είναι απαραίτητο να μην επιχειρείται.
Συμπερασματικά οποιοδήποτε σχεδιαζόμενη ίδρυση τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών υγείας, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
Σχετικά...
Γιατί δεν πρέπει να διακόπτουμε τη φαρμακευτική αγωγή για χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια
Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: Ρύθμιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους εμπόρους
Στην τελική ευθεία η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων κάνναβης
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24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η θεραπευτικές παρεμβάσεις των φυσικοθεραπευτών για την αντιμετώπιση της νόσου
Στις 24 Μαρτίου είναι η παγκόσμια ημέρα φυματίωσης, ημέρα κατά την οποία ανακοινώθηκε
επισήμως το αίτιο της φυματίωσης από τον Robert Koch. Η φυματίωση αποτελεί συχνή νόσο,
κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και για την Ελλάδα αποτελεί υποχρεωτικώς δηλούμενο
νόσημα.
Η φυματίωση είναι μια νόσος που προκαλείται από ένα μικρόβιο που λέγεται μυκοβακτηρίδιο
της φυματίωσης, του οποίου το πιο κοινό σημείο εγκατάστασης είναι οι πνεύμονες. Η
πνευμονική φυματίωση είναι κι η μόνη μεταδιδόμενη μορφή φυματίωσης μέσω των
σταγονιδίων των πτυέλων. Κοινά συμπτώματα είναι ο επίμονος βήχας, η αιμόπτυση, η
απώλεια βάρους, η κόπωση, η νυχτερινή εφίδρωση και ο πυρετός. Η θεραπεία αποτελείται
από μακροχρόνια λήψη συνδυασμού αντιβιοτικών, ενώ όταν πλέον υπάρξει θεραπεία, δεν
συνοδεύεται από μακροχρόνιες βλάβες. Ωστόσο, εάν αφεθεί αθεράπευτη, μπορεί να επιφέρει
μόνιμη βλάβη στα προσβεβλημένα όργανα και τους ιστούς και να αποβεί θανατηφόρα.
Ο φυσικοθεραπευτής παρεμβαίνει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις φυματίωσης. Η
φυσικοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να χρειαστεί σε ασθενείς με πνευμονική φυματίωση
που έχουν αυξημένες εκκρίσεις, δυσχέρεια ή προβλήματα από το αναπνευστικό τους σύστημα.
Ο φυσικοθεραπευτής ως εξειδικευμένος επαγγελματίας υγείας, αξιολογεί και επιλέγει την
κατάλληλη αναπνευστική τεχνική παροχέτευσης εκκρίσεων, εφόσον εκπαιδεύσει τον ασθενή
στο βήχα. Επίσης, όταν ο ασθενής χρειάζεται ενδυνάμωση και βελτίωση της φυσικής
κατάστασης, ο φυσικοθεραπευτής θα εφαρμόσει το κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα
άσκησης (Ando et al, 2003).
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), με το Επιστημονικό Τμήμα
Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α),
προάγουν, υποστηρίζουν και ενημερώνουν το ευρύ κοινό για τη σπουδαιότητα της
φυσικοθεραπείας, όσον αφορά την πρόληψη, την αποκατάσταση, τη διατήρηση και ενίσχυση
της πνευμονικής λειτουργίας, καθώς επίσης και για την ικανότητα για άσκηση και βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ατόμων με φυματίωση.
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Αντίθετοι οι φυσικοθεραπευτές στη δημιουργία τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός
σχολών υγείας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ενόψει της ίδρυσης ενός νέου τμήματος Φυσικοθεραπείας από το ΕΚΠΑ και τις ενοποιήσεις
των σχολών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ που παρατηρούνται αυτό το διάστημα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας δηλώνουν:
1.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (WCPT), η
Φυσικοθεραπεία παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες Υγείας σε άτομα με σκοπό να αναπτυχθεί,
να διατηρηθεί και να αποκατασταθεί η μέγιστη λειτουργική ικανότητα κατά τη διάρκεια της ζωής
τους. Ακόμα, η Φυσικοθεραπεία αξιολογεί το λειτουργικό έλλειμμα του ασθενούς και με τα μέσα
και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους, ελαχιστοποιεί τη
χρήση των φαρμάκων και μειώνει το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
2.
To επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή, με βάση την World Confederation for Physical
Therapy-WCPT, ανήκει στην Παγκόσμια Ένωση Επαγγελμάτων Υγείας - World Health
Professions Alliance (WHPA), συμμετέχοντας ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας, όπως οι
ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.
3.
Η Φυσικοθεραπεία είναι κλινική επιστήμη ασχολούμενη με τον ασθενή, με στόχο την
επιστροφή του στην προηγούμενη δραστηριότητα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αποτελεί
έτσι αναπόσπαστο κομμάτι των Σχολών Υγείας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί με επιτυχία το
βασικό της σκοπό.
4.
Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση τμημάτων Φυσικοθεραπείας μακριά από τον φυσικό
τους χώρο, αποδυναμώνει τον επιδιωκόμενο σκοπό της και είναι απαραίτητο να μην
επιχειρείται.
Συμπερασματικά οποιοδήποτε σχεδιαζόμενη ίδρυση τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών υγείας, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
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«’Οχι» των φυσικοθεραπευτών στη δημιουργία Τμημάτων Φυσικοθεραπείας εκτός
Σχολών Υγείας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη ίδρυση τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των Σχολών Υγείας,
μας βρίσκει κάθετα αντίθετους», δηλώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Ενόψει
της ίδρυσης ενός νέου τμήματος Φυσικοθεραπείας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τις
ενοποιήσεις των σχολών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ που παρατηρούνται αυτό το διάστημα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας δηλώνουν:
Συμπερασματικά οποιοδήποτε σχεδιαζόμενη ίδρυση τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών υγείας, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
Ν.Κ.
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«’Οχι» των φυσικοθεραπευτων στη δημιουργια Τμηματων Φυσικοθεραπειας εκτος
Σχολων Υγειας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη ίδρυση τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των Σχολών Υγείας,
μας βρίσκει κάθετα αντίθετους», δηλώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Ενόψει
της ίδρυσης ενός νέου τμήματος Φυσικοθεραπείας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τις
ενοποιήσεις των σχολών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ που παρατηρούνται αυτό το διάστημα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας δηλώνουν:
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (WCPT), η Φυσικοθεραπεία
παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες Υγείας σε άτομα με σκοπό να αναπτυχθεί, να διατηρηθεί και
να αποκατασταθεί η μέγιστη λειτουργική ικανότητα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ακόμα, η
Φυσικοθεραπεία αξιολογεί το λειτουργικό έλλειμμα του ασθενούς και με τα μέσα και τις
μεθόδους που χρησιμοποιεί, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους, ελαχιστοποιεί τη χρήση
των φαρμάκων και μειώνει το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. To επάγγελμα του
Φυσικοθεραπευτή, με βάση την World Confederation for Physical T...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Κάθετα αντίθετος ο ΠΣΦ στη δημιουργία τμημάτων Φυσικοθεραπείας εκτός σχολών
Υγείας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ενόψει της ίδρυσης ενός νέου τμήματος Φυσικοθεραπείας από το ΕΚΠΑ και τις ενοποιήσεις
των σχολών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ που παρατηρούνται αυτό το διάστημα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας δηλώνουν:
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (WCPT), η Φυσικοθεραπεία
παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες Υγείας σε άτομα με σκοπό να αναπτυχθεί, να διατηρηθεί και
να αποκατασταθεί η μέγιστη λειτουργική ικανότητα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ακόμα, η
Φυσικοθεραπεία αξιολογεί το λειτουργικό έλλειμμα του ασθενούς και με τα μέσα και τις
μεθόδους που χρησιμοποιεί, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους, ελαχιστοποιεί τη χρήση
των φαρμάκων και μειώνει το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
To επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή, με βάση την World Confederation for Physical
Therapy-WCPT, ανήκει στην Παγκόσμια Ένωση Επαγγελμάτων Υγείας - World Health
Professions Alliance (WHPA), συμμετέχοντας ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας, όπως οι
ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.
Η Φυσικοθεραπεία είναι κλινική επιστήμη ασχολούμενη με τον ασθενή, με στόχο την
επιστροφή του στην προηγούμενη δραστηριότητα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αποτελεί
έτσι αναπόσπαστο κομμάτι των Σχολών Υγείας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί με επιτυχία το
βασικό της σκοπό.
Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση τμημάτων Φυσικοθεραπείας μακριά από τον φυσικό τους
χώρο, αποδυναμώνει τον επιδιωκόμενο σκοπό της και είναι απαραίτητο να μην επιχειρείται.
Συμπερασματικά οποιοδήποτε σχεδιαζόμενη ίδρυση τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών Υγείας, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
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Αντίθετος ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και τα τμήματα
φυσικοθεραπείας στην πρόθεση δημιουργίας τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών υγείας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ενόψει της ίδρυσης ενός νέου τμήματος Φυσικοθεραπείας από το ΕΚΠΑ και τις ενοποιήσεις
των σχολών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ που παρατηρούνται αυτό το διάστημα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας δηλώνουν:
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (WCPT), η Φυσικοθεραπεία
παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες Υγείας σε άτομα με σκοπό να αναπτυχθεί, να διατηρηθεί και
να αποκατασταθεί η μέγιστη λειτουργική ικανότητα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ακόμα, η
Φυσικοθεραπεία αξιολογεί το λειτουργικό έλλειμμα του ασθενούς και με τα μέσα και τις
μεθόδους που χρησιμοποιεί, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους, ελαχιστοποιεί τη χρήση
των φαρμάκων και μειώνει το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.To επάγγελμα του
Φυσικοθεραπευτή, με βάση την World Confederation for Physical Therapy-WCPT, ανήκει στην
Παγκόσμια Ένωση Επαγγελμάτων Υγείας – World Health Professions Alliance (WHPA),
συμμετέχοντας ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας, όπως οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι
οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.Η Φυσικοθεραπεία είναι κλινική επιστήμη ασχολούμενη με τον
ασθενή, με στόχο την επιστροφή του στην προηγούμενη δραστηριότητα στο συντομότερο
δυνατό χρόνο. Αποτελεί έτσι αναπόσπαστο κομμάτι των Σχολών Υγείας, ώστε να μπορεί να
εξυπηρετεί με επιτυχία το βασικό της σκοπό.Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση τμημάτων
Φυσικοθεραπείας μακριά από τον φυσικό τους χώρο, αποδυναμώνει τον επιδιωκόμενο σκοπό
της και είναι απαραίτητο να μην επιχειρείται.
Συμπερασματικά οποιοδήποτε σχεδιαζόμενη ίδρυση τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών υγείας, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
Αντίθετος ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και τα τμήματα φυσικοθεραπείας στην
πρόθεση δημιουργίας τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των σχολών υγείας
Rate it

https://newscast.gr/
Publication date: 28/03/2018 16:47
Alexa ranking (Greece): 0
https://www.newscast.gr/eidiseis/fp_pura_apo_tous_fusikotherapeutes_sto_neo_tm...

«Πυρά» από τους φυσικοθεραπευτές στο νέο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΕΚΠΑ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Κ
άθετα αντίθετος δηλώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών στην προοπτική
ίδρυσης τμημάτων Φυσικοθεραπείας εκτός των Σχολών Υγείας, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αφορμή αποτελεί, αφενός η πρόθεση δημιουργίας από το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) τμήματος Φυσικοθεραπείας, το οποίο θα υπάγεται στη Σχολή
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αφετέρου η διαδικασία ενοποιήσεων σχολών σε
ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και τα υπάρχοντα Τμήματα
Φυσικοθεραπείας επισημαίνουν: Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών
(WCPT), η φυσικοθεραπεία παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες Υγείας σε άτομα με σκοπό να
αναπτυχθεί, να διατηρηθεί και να αποκατασταθεί η μέγιστη λειτουργική ικανότητα κατά τη
διάρκεια της ζωής τους.
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«Πυρά» από τους φυσικοθεραπευτές στο νέο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΕΚΠΑ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ζητούν Τμήματα Φυσικοθεραπείας μόνο στις Σχολές Υγείας
Κάθετα αντίθετος δηλώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών στην προοπτική
ίδρυσης τμημάτων Φυσικοθεραπείας εκτός των Σχολών Υγείας, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αφορμή αποτελεί, αφενός η πρόθεση δημιουργίας από το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) τμήματος Φυσικοθεραπείας, το οποίο θα υπάγεται στη Σχολή
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αφετέρου η διαδικασία ενοποιήσεων σχολών σε
ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και τα υπάρχοντα Τμήματα Φυσικοθεραπείας
επισημαίνουν:
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (WCPT), η φυσικοθεραπεία
παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες Υγείας σε άτομα με σκοπό να αναπτυχθεί, να διατηρηθεί και
να αποκατασταθεί η μέγιστη λειτουργική ικανότητα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ακόμα, η
φυσικοθεραπεία αξιολογεί το λειτουργικό έλλειμμα του ασθενούς και με τα μέσα και τις
μεθόδους που χρησιμοποιεί, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους, ελαχιστοποιεί τη χρήση
των φαρμάκων και μειώνει το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, με βάση τη World Confederation for Physical
Therapy-WCPT, ανήκει στην Παγκόσμια Ένωση Επαγγελμάτων Υγείας - World Health
Professions Alliance (WHPA), συμμετέχοντας ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας, όπως οι
ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.
Η φυσικοθεραπεία είναι κλινική επιστήμη ασχολούμενη με τον ασθενή, με στόχο την επιστροφή
του στην προηγούμενη δραστηριότητα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αποτελεί έτσι
αναπόσπαστο κομμάτι των Σχολών Υγείας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί με επιτυχία το
βασικό της σκοπό.
Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση τμημάτων Φυσικοθεραπείας μακριά από το φυσικό τους χώρο,
αποδυναμώνει τον επιδιωκόμενο σκοπό της και είναι απαραίτητο να μην επιχειρείται.
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Αντίθετος ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και τα τμήματα
φυσικοθεραπείας στην πρόθεση δημιουργίας τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών υγείας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ενόψει της ίδρυσης ενός νέου τμήματος Φυσικοθεραπείας από το ΕΚΠΑ και τις ενοποιήσεις
των σχολών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ που παρατηρούνται αυτό το διάστημα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας δηλώνουν:
1. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (WCPT), η Φυσικοθεραπεία
παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες Υγείας σε άτομα με σκοπό να αναπτυχθεί, να διατηρηθεί και
να αποκατασταθεί η μέγιστη λειτουργική ικανότητα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ακόμα, η
Φυσικοθεραπεία αξιολογεί το λειτουργικό έλλειμμα του ασθενούς και με τα μέσα και τις
μεθόδους που χρησιμοποιεί, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους, ελαχιστοποιεί τη χρήση
των φαρμάκων και μειώνει το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
2. To επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή, με βάση την World Confederation for Physical
Therapy-WCPT, ανήκει στην Παγκόσμια Ένωση Επαγγελμάτων Υγείας - World Health
Professions Alliance (WHPA), συμμετέχοντας ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας, όπως οι
ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.
3. Η Φυσικοθεραπεία είναι κλινική επιστήμη ασχολούμενη με τον ασθενή, με στόχο την
επιστροφή του στην προηγούμενη δραστηριότητα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αποτελεί
έτσι αναπόσπαστο κομμάτι των Σχολών Υγείας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί με επιτυχία το
βασικό της σκοπό.
4. Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση τμημάτων Φυσικοθεραπείας μακριά από τον φυσικό τους
χώρο, αποδυναμώνει τον επιδιωκόμενο σκοπό της και είναι απαραίτητο να μην επιχειρείται.
Συμπερασματικά οποιοδήποτε σχεδιαζόμενη ίδρυση τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών υγείας, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
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Φυσικοθεραπευτές: Αντίθετοι στη δημιουργία τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών υγείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Αντίθετος ο ΠΣΦ και τα τμήματα φυσικοθεραπείας στην πρόθεση δημιουργίας
τμημάτων εκτός των σχολών υγείας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------''Οποιοδήποτε σχεδιαζόμενη ίδρυση τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των σχολών υγείας,
μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.'', αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Εν όψει της ίδρυσης ενός νέου τμήματος Φυσικοθεραπείας από το ΕΚΠΑ και τις ενοποιήσεις
των σχολών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ που παρατηρούνται αυτό το διάστημα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας δηλώνουν:
1.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (WCPT), η
Φυσικοθεραπεία παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες Υγείας σε άτομα με σκοπό να αναπτυχθεί,
να διατηρηθεί και να αποκατασταθεί η μέγιστη λειτουργική ικανότητα κατά τη διάρκεια της ζωής
τους. Ακόμα, η Φυσικοθεραπεία αξιολογεί το λειτουργικό έλλειμμα του ασθενούς και με τα μέσα
και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους, ελαχιστοποιεί τη
χρήση των φαρμάκων και μειώνει το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
2.
To επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή, με βάση την World Confederation for Physical
Therapy-WCPT, ανήκει στην Παγκόσμια Ένωση Επαγγελμάτων Υγείας - World Health
Professions Alliance (WHPA), συμμετέχοντας ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας, όπως οι
ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.
3.
Η Φυσικοθεραπεία είναι κλινική επιστήμη ασχολούμενη με τον ασθενή, με στόχο την
επιστροφή του στην προηγούμενη δραστηριότητα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αποτελεί
έτσι αναπόσπαστο κομμάτι των Σχολών Υγείας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί με επιτυχία το
βασικό της σκοπό.
4.
Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση τμημάτων Φυσικοθεραπείας μακριά από τον φυσικό τους
χώρο, αποδυναμώνει τον επιδιωκόμενο σκοπό της και είναι απαραίτητο να μην επιχειρείται.
Συμπερασματικά οποιοδήποτε σχεδιαζόμενη ίδρυση τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών υγείας, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
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Φυσικοθεραπευτές: Αντίθετοι στη δημιουργία τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών υγείας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αντίθετος είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και τα τμήματα φυσικοθεραπείας
στην πρόθεση δημιουργίας τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των σχολών υγείας.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Μοιραστείτε:

http://www.palo.gr/
Publication date: 28/03/2018 13:51
Alexa ranking (Greece): 1160
http://www.palo.gr/eidhseis-ellada/oxi-se-tmimata-fysikotherapeias-ektos-twn-sxol...

Αντίθετοι οι Φυσικοθεραπευτές στη δημιουργία τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών υγείας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ενόψει της ίδρυσης ενός νέου τμήματος Φυσικοθεραπείας από το ΕΚΠΑ και τις ενοποιήσεις
των σχολών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ που παρατηρούνται αυτό το διάστημα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας δηλώνουν: 1. Σύμφωνα με την
Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (WCPT), η Φυσικοθεραπεία παρέχει
αποκλειστικά υπηρεσίες Υγείας σε άτομα με σκοπό να αναπτυχθεί, να διατηρηθεί και να
αποκατασταθεί η μέγιστη λειτουργική ικανότητα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ακόμα, η
Φυσικοθεραπεία αξιολογεί το λειτουργικό έλλειμμα του ασθενούς και με τα μέσα και τις
μεθόδους που χρησιμοποιεί, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους, ελαχιστοποιεί τη χρήση
των φαρμάκων και μειώνει το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.2. To επάγγελμα
του Φυσικοθεραπευτή, με βάση την World Confederation for Physical Therapy-WCPT, ανήκει
στην Παγκόσμια Ένωση Επαγγελμάτων Υγείας - World Health Professions Alliance (WHPA),
συμμετέχοντας ως αυτοδύναμο...
Lamiakos-typos.grpalo.gr ·
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«Όχι» σε δημιουργία τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των σχολών υγείας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ενόψει της ίδρυσης ενός νέου τμήματος Φυσικοθεραπείας από το ΕΚΠΑ και τις ενοποιήσεις
των σχολών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ που παρατηρούνται αυτό το διάστημα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας δηλώνουν:
Συμπερασματικά οποιοδήποτε σχεδιαζόμενη ίδρυση τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών υγείας, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
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«Όχι» σε τμήματα φυσικοθεραπείας εκτός των Σχολών Υγείας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αντίθετος ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και τα τμήματα φυσικοθεραπείας στην
πρόθεση δημιουργίας τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των σχολών υγείας.
Ενόψει της ίδρυσης ενός νέου τμήματος Φυσικοθεραπείας από το ΕΚΠΑ και τις ενοποιήσεις
των σχολών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ που παρατηρούνται αυτό το διάστημα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας δηλώνουν:
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (WCPT), η Φυσικοθεραπεία
παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες Υγείας σε άτομα με σκοπό να αναπτυχθεί, να διατηρηθεί και
να αποκατασταθεί η μέγιστη λειτουργική ικανότητα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ακόμα, η
Φυσικοθεραπεία αξιολογεί το λειτουργικό έλλειμμα του ασθενούς και με τα μέσα και τις
μεθόδους που χρησιμοποιεί, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους, ελαχιστοποιεί τη χρήση
των φαρμάκων και μειώνει το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
To επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή, με βάση την World Confederation for Physical
Therapy-WCPT, ανήκει στην Παγκόσμια Ένωση Επαγγελμάτων Υγείας - World Health
Professions Alliance (WHPA), συμμετέχοντας ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας, όπως οι
ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.
Η Φυσικοθεραπεία είναι κλινική επιστήμη ασχολούμενη με τον ασθενή, με στόχο την
επιστροφή του στην προηγούμενη δραστηριότητα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αποτελεί
έτσι αναπόσπαστο κομμάτι των Σχολών Υγείας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί με επιτυχία το
βασικό της σκοπό.
Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση τμημάτων Φυσικοθεραπείας μακριά από τον φυσικό τους
χώρο, αποδυναμώνει τον επιδιωκόμενο σκοπό της και είναι απαραίτητο να μην επιχειρείται.
Συμπερασματικά οποιοδήποτε σχεδιαζόμενη ίδρυση τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών υγείας, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
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ΌΧΙ ΤΟΥ ΠΣΦ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ
28/03/2018
Ενόψει της ίδρυσης ενός νέου τμήματος Φυσικοθεραπείας από το ΕΚΠΑ και τις ενοποιήσεις
των σχολών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ που παρατηρούνται αυτό το διάστημα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας δηλώνουν:
1. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (WCPT), η Φυσικοθεραπεία
παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες Υγείας σε άτομα με σκοπό να αναπτυχθεί, να διατηρηθεί και
να αποκατασταθεί η μέγιστη λειτουργική ικανότητα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ακόμα, η
Φυσικοθεραπεία αξιολογεί το λειτουργικό έλλειμμα του ασθενούς και με τα μέσα και τις
μεθόδους που χρησιμοποιεί, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους, ελαχιστοποιεί τη χρήση
των φαρμάκων και μειώνει το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
2. To επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή, με βάση την World Confederation for Physical
Therapy-WCPT, ανήκει στην Παγκόσμια Ένωση Επαγγελμάτων Υγείας - World Health
Professions Alliance (WHPA), συμμετέχοντας ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας, όπως οι
ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.
3. Η Φυσικοθεραπεία είναι κλινική επιστήμη ασχολούμενη με τον ασθενή, με στόχο την
επιστροφή του στην προηγούμενη δραστηριότητα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αποτελεί
έτσι αναπόσπαστο κομμάτι των Σχολών Υγείας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί με επιτυχία το
βασικό της σκοπό.
4. Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση τμημάτων Φυσικοθεραπείας μακριά από τον φυσικό τους
χώρο, αποδυναμώνει τον επιδιωκόμενο σκοπό της και είναι απαραίτητο να μην επιχειρείται.
Συμπερασματικά οποιοδήποτε σχεδιαζόμενη ίδρυση τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών υγείας, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
Στην κορυφή
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ΠΣΦ: Αντίθετος στη δημιουργία τμημάτων Φυσικοθεραπείας εκτός σχολών υγείας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αντίθετος ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και τα τμήματα φυσικοθεραπείας στην
πρόθεση δημιουργίας τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των σχολών υγείας
Ενόψει της ίδρυσης ενός νέου τμήματος Φυσικοθεραπείας από το ΕΚΠΑ και τις ενοποιήσεις
των σχολών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ που παρατηρούνται αυτό το διάστημα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας δηλώνουν:
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (WCPT), η Φυσικοθεραπεία
παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες Υγείας σε άτομα με σκοπό να αναπτυχθεί, να διατηρηθεί και
να αποκατασταθεί η μέγιστη λειτουργική ικανότητα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ακόμα, η
Φυσικοθεραπεία αξιολογεί το λειτουργικό έλλειμμα του ασθενούς και με τα μέσα και τις
μεθόδους που χρησιμοποιεί, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους, ελαχιστοποιεί τη χρήση
των φαρμάκων και μειώνει το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
To επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή, με βάση την World Confederation for Physical
Therapy-WCPT, ανήκει στην Παγκόσμια Ένωση Επαγγελμάτων Υγείας - World Health
Professions Alliance (WHPA), συμμετέχοντας ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας, όπως οι
ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.
Η Φυσικοθεραπεία είναι κλινική επιστήμη ασχολούμενη με τον ασθενή, με στόχο την
επιστροφή του στην προηγούμενη δραστηριότητα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αποτελεί
έτσι αναπόσπαστο κομμάτι των Σχολών Υγείας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί με επιτυχία το
βασικό της σκοπό.
Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση τμημάτων Φυσικοθεραπείας μακριά από τον φυσικό τους
χώρο, αποδυναμώνει τον επιδιωκόμενο σκοπό της και είναι απαραίτητο να μην επιχειρείται.
Συμπερασματικά οποιοδήποτε σχεδιαζόμενη ίδρυση τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των
σχολών υγείας, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
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