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Παξνπζίαζε ηνπ Δγγξάθνπ
Η Δπξσπατθή Γήισζε Αλαθνξάο γηα ηε Φπζηνζεξαπεία πεξηγξάθεη ηε θχζε θαη
ηα πξφηππα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θπζηνζεξαπείαο πνπ νδεγνχλ ζηελ
απνλνκή ηίηισλ ζπνπδψλ ζηε Φπζηνζεξαπεία1 απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αξρηθά αλαπηχρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Πνηφηεηαο (QAA) ζε
ζπλεξγαζία κε άιια επαγγέικαηα πγείαο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην2 θαη
ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Σκήκα ηεο WCPT θαη ηελ Δθπαηδεπηηθή
Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Γήισζεο Αλαθνξάο γηα ηε
Φπζηνζεξαπεία. Οη επαγγεικαηηθνί νξγαληζκνί θπζηνζεξαπείαο ζπλέβαιαλ ζην
έξγν απηφ θαηά ην Δθπαηδεπηηθφ Δξγαζηήξη 2001 ζηελ Κχπξν. Η δήισζε
αλαθνξάο πεξηγξάθεη ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο δειψζεηο γηα ηε
Φπζηνζεξαπεία θαη απεηθνλίδεη ην θνηλφ πεξηερφκελν πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δειψζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην έγγξαθν δελ πξέπεη λα
ιεθζνχλ θαηά γξάκκα θαζφηη πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ βάζεη ηεο εκπεηξίαο θαη
ησλ πεξαηηέξσ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ Δπξψπε. Οη δειψζεηο
έρνπλ θαηαλεκεζεί ζην έγγξαθν ζηα αθφινπζα κέξε.
Υαξαθηήξαο θαη Έθηαζε ηεο Φπζηνζεξαπείαο
Δθηφο απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ
νδεγνχλ ζηελ απνλνκή ηίηισλ ζπνπδψλ ζηε Φπζηνζεξαπεία, ην κέξνο απηφ
πεξηγξάθεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο ππφ
ηνπο αθφινπζνπο ηίηινπο:
Ο θπζηνζεξαπεπηήο σο εγγεγξακκέλνο επαγγεικαηίαο ηεο πγείαο,
Φπζηνζεξαπεπηηθέο δεμηφηεηεο θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο,
Φπζηνζεξαπεία: γλψζε ηνπ ζέκαηνο, θαηαλφεζε θαη ζπλδεδεκέλεο δεμηφηεηεο.
1

ηα αγγιηθά νη φξνη Physiotherapy θαη Physical therapy είλαη ζπλψλπκνη φξνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επαγγέικαηνο. Ο επαγγεικαηηθφο ηίηινο θαη φξνο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πνηθίιεη θαη εμαξηάηαη θαηά
πνιχ απφ ηνπο ηζηνξηθνχο παξάγνληεο ηνπ επαγγέικαηνο ζε θάζε ρψξα.
ηελ Δπξψπε, ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά είλαη “physiotherapist” θαη “physiotherapy”. Γηα ηνλ ιφγν
απηφ ζην αγγιηθφ θείκελν ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη physiotherapist” θαη “physiotherapy” αιιά ελδέρεηαη λα
αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Μέιε ηεο WCPT (Παγθφζκηαο πλνκνζπνλδίαο Φπζηνζεξαπείαο)
κε ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεκα απφ ηνπο Οξγαληζκνχο απηνχο θαη ηα κέιε ηνπο, ζηελ
αληίζηνηρε ρψξα, ρσξίο λα αιιάμεη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ, βλέπε Παπάπηημα 1: Καηάλογορ επίζημων ονομαζιών ηος επαγγέλμαηορ ζε
κάθε σώπα μέλορ ηος Δςπωπαϊκού Τμήμαηορ ηηρ WCPT.
2

Γηαηηνιφγνη, Ιαηξηθνί Δπηζθέπηεο, Μαηεπηήξεο, Ννζνθφκνη, Δξγνζεξαπεπηέο, Οξζνπεδηθνί,
Φπζηνζεξαπεπηέο, Πνδνιφγνη, Δηδηθή ζηεο Πξνζζεηηθήο θαη Οξζσηηθήο, Αθηηλνιφγνη θαη Λνγνζεξαπεπηέο.
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Γηδαζθαιία, Μάζεζε θαη Αμηνιφγεζε
Σν κέξνο πνπ αθνξά ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε
επηθεληξψλεηαη ζηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο πξαθηηθήο ζηνλ ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ
επθαηξηψλ γηα θνηηεηέο θαη ηε ζεκαζία ηνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή αμηνιφγεζε
θαη αληακνηβή ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο
πξαθηηθήο. Δπίζεο ππνγξακκίδεηαη ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο
ηεο ελζσκάησζεο ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.
Αθαδεκατθά θαη Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα
Σν κέξνο απηφ πνπ αθνξά ζηα αθαδεκατθά θαη επαγγεικαηηθά πξφηππα δίλεη
έκθαζε ζηε ζρέζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο θαη νξίδεη ην επίπεδν-θαηψθιη
σο ειάρηζην πξφηππν γηα θάπνην θνηηεηή πνπ απνθνίηεζε κε θάπνην ηίηιν
ζπνπδψλ θπζηνζεξαπείαο3. Σα πξφηππα δηαηππψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ
θπζηνζεξαπεπηψλ νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη γηα πξψηε θνξά βάζεη ησλ
ηθαλνηήησλ ηνπο.
Η δήισζε αλαθνξάο εθθξάδεη ηελ αλάγθε λα ηεζεί ε πξννπηηθή
πειάηεο/αζζελήο ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο ησλ θνηηεηψλ θαη λα
πξνσζεζεί εληφο απηήο ηεο εκπεηξίαο ε ζεκαζία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο
δηεπαγγεικαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. Η δήισζε πεξηέρεη
απεξηφξηζηεο επθαηξίεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ κάζεζεο κέζα απφ επαγγεικαηηθά
ζχλνξα, ηδίσο ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο θαηάξηηζεο φηαλ ηα ελδνεπαγγεικαηηθά
δεηήκαηα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε πεξηζζφηεξν παξαγσγηθφ ηξφπν. Η
βειηηζηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ απηψλ ζηελ πξαθηηθή είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο
θαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ επθαηξηψλ απηψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ πξψηε
γξακκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηάμεο.
Κνηλφ Πιαίζην γηα ηε Φπζηνζεξαπεία θαη άιια Ιαηξηθά Δπαγγέικαηα
Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο δήισζεο αλαθνξάο ζέηεη έλα θνηλφ πιαίζην γηα ηε
θπζηνζεξαπεία θαη ηα ππφινηπα ηαηξηθά επαγγέικαηα ππφ ηξεηο θχξηεο
επηθεθαιίδεο:
Πξνζδνθίεο ηνπ επαγγεικαηία ηεο πγείαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε
αζζελείο/πειάηεο,

3

Το επίπεδο-καηώθλι οπίζηηκε από ηον Οπγανιζμό QAA, ζε ζςνεπγαζία με άλλοςρ επαγγελμαηίερ ηηρ ςγείαρ
ζηο Ηνωμένο Βαζίλειο, ωρ ηο ελάσιζηο ππόηςπο για κάποιο θοιηηηή ο οποίορ αποθοίηηζε με πηςσίο ζηη
θςζιοθεπαπεία.
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Η Δθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο ζηελ εμαζθάιηζε, δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο
θαη ηεο επεμίαο,
Η Γλψζε, θαηαλφεζε θαη δεμηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο.
πλεπψο, ε δήισζε αλαθνξάο ζα επηηξέςεη ζηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ζε ζπλεξγαζία κε παξνρείο ππεξεζηψλ (θαηά πεξίπησζε) λα
θάλνπλ ζσζηέο επηινγέο πξνγξακκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία εκπεηξηψλ κάζεζεο.
ην πιαίζην απηφ ε εθπαίδεπζε αλαγλσξίδεηαη σο έλα απφ ηα κέζα πνπ
ππάξρνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηησκέλεο ζπιινγηθήο πξαθηηθήο θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ελφο θάζκαηνο ζεκάησλ ηα νπνία ζπλδένπλ ηελ επαγγεικαηηθή
επζχλε κε ηηο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο.
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δήισζεο αλαθνξάο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ
επηπέδσλ αλαθνξάο, ελζσκαηψλνληαο αθαδεκατθά θαη πξαθηηθά ζηνηρεία, βάζεη
ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη απφ ηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα ζέζνπλ
ηα πξφηππά ηνπο γηα ηελ απνλνκή ηίηισλ ζπνπδψλ.
Η δήισζε αλαθνξάο ζπλάδεη κε ηνλ ζρεηηθφ πεξηγξαθέα επηπέδνπ γηα απνλνκή
ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ηνλ
QAA γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΗΒ) θαη φπνπ ρξεηάδεηαη κπνξεί λα γίλεη
πξνζζήθε ε νπνία ζα επεμεγεί ξεηά πσο ζπλδέεηαη κε ηνλ πίλαθα ηίηισλ
ζπνπδψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο.
Σέινο, ε δήισζε αλαθνξάο δελ θαζνξίδεη θάπνην εζληθφ ή επξσπατθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ λα νδεγεί ζηελ απνλνκή θάπνηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ
ζηε θπζηνζεξαπεία. Γλσζηνπνηεί φηη νη απαηηήζεηο ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη
λνκνζεηηθψλ ξπζκηζηηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηε δηαδηθαζία
ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ. Απνζθνπεί ζην λα ελζαξξχλεη ηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ λα εξγαζηνχλ
απφ θνηλνχ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ.
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Δηζαγσγή ζηελ Δπξσπατθή Γήισζε Αλαθνξάο γηα ηε Φπζηνζεξαπεία
Πιαίζην
ε επξσπατθφ επίπεδν, θπβεξλήζεηο θαη άιινη νξγαληζκνί πηνζέηεζαλ γεληθνχο
ζθνπνχο ψζηε λα επηηχρνπλ θαιχηεξε ελαξκφληζε ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ
ησλ θξαηψλ κειψλ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ζχγθιεζε ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη λα πξνσζεζεί ε θηλεηηθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα
επαγγεικαηηθήο έληαμεο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο. Σν Δπξσπατθφ Σκήκα
ηεο WCPT αλέιαβε έλαλ δξαζηήξην ξφιν ζηε δηαδηθαζία απηή, εθδίδνληαο
δειψζεηο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο θπζηνζεξαπείαο ζηελ πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε (Γήισζε Πνιηηηθήο γηα ηελ Τγεία, Μάηνο 2000) θαη ηελ πνηφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο θπζηνζεξαπεπηέο (Δπξσπατθά Βαζηθά
Πξφηππα Φπζηνζεξαπεπηηθήο Πξαθηηθήο, Μάηνο 2000). Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
Δπξσπατθνχ Σκήκαηνο πηνζέηεζε θαη έλα έγγξαθν πνιηηηθήο γηα ηελ
κεηαλάζηεπζε (Πνιηηηθή Μεηαλάζηεπζεο γηα Φπζηνζεξαπεπηέο ζηελ Δπξψπε,
Μάηνο 2002).
Η Φπζηνζεξαπεία είλαη θαζηεξσκέλν θαη λνκηθά θαηνρπξσκέλν επάγγεικα κε
θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο σο πξνο ηελ θιηληθή
πξαθηηθή θαη εθπαίδεπζε, νη νπνίεο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ
θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ. Χζηφζν πξφθεηηαη γηα κνλαδηθφ επάγγεικα θαη ν
πξψηνο επαγγεικαηηθφο ηίηινο πνπ απνλέκεηαη, ζε νπνηαδήπνηε ρψξα,
αληηπξνζσπεχεη ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ παξέρεη ηα
απαξαίηεηα εθφδηα ζηνλ θπζηνζεξαπεπηή γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ
επαγγεικαηηθφ ηνπ ηίηιν θαη λα αζθήζεη ην επάγγεικά ηνπ σο ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο.
Σν Δπξσπατθφ Σκήκα δεκνζίεπζε αξθεηέο εθζέζεηο θαη νξγάλσζε δηαζθέςεηο θαη
ζπλέδξηα γηα λα απνζαθεληζηεί ε θαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ
θπζηνζεξαπεπηψλ ζηελ Δπξψπε θαη λα ζπδεηεζνχλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ
ππεξπήδεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ειεχζεξε
δηαθίλεζε ησλ θπζηνζεξαπεπηψλ είηε σο επαγγεικαηίεο, είηε σο εθπαηδεπηηθνί ή
σο θνηηεηέο. Η Γηαδηθαζία ηεο Μπνιφληαο πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηα ηειεπηαία
10 ρξφληα, ελζάξξπλε ηελ πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
βαζηζκέλν ζε δχν βαζηθνχο θχθινπο, ηνλ πξνπηπρηαθφ θαη ηνλ κεηαπηπρηαθφ. To
πκπιήξσκα Γηπιψκαηνο θαη ην Δπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Αθαδεκατθψλ
Μνλάδσλ πξνζέθεξαλ κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηα κέζα αμηνιφγεζεο ησλ ηίηισλ
θαη βειηίσζαλ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Οη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη πξνο ηε
ζχγθιεζε θαη ε αλάπηπμε ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο είλαη ζεκαληηθνί
παξάγνληεο γηα ηε δηαδηθαζία απηή θαη ρξεηάδεηαη ηε δέζκεπζε φισλ ησλ
επξσπαίσλ εηαίξσλ.
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Σν Δπξσπατθφ Σκήκα ηεο WCPT ππνζηεξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε ησλ
θπζηνζεξαπεπηψλ πξέπεη λα ιεθζεί σο έλα πιήξεο θάζκα ηθαλνηήησλ
εμάζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη φηη σο ζχλνιν καζεκάησλ ελφο πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ. ε απηή ηε βάζε απνθαζίζηεθε λα αλαηεζεί ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα
ηελ Δθπαίδεπζε ε αλάπηπμε ελφο εξγαιείνπ αλαθνξάο ην νπνίν ζα ήηαλ ρξήζηκν
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνπο εξγνδφηεο, ζηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, ζηνπο
θαηαλαισηέο θαη ζην επάγγεικα.
Σν Δπξσπατθφ Σκήκα ηεο WCPT, θαηά ηελ αλαδήηεζε θνηλψλ ζηνηρείσλ ζηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κέζσ ηνπ επαγγέικαηνο, δηαπίζησζε ηελ
πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ε QAA ζηνλ ηνκέα ησλ
αθαδεκατθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνηχπσλ ζηε Φπζηνζεξαπεία. Έπεηηα απφ
επηθνηλσλία κε ηελ QAA ην Δπξσπατθφ Σκήκα εμαζθάιηζε άδεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηππψζεσλ απηψλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θπζηνζεξαπείαο ζηελ Δπξψπε. Σν Δπξσπατθφ
Σκήκα αλαγλσξίδεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο χπαξμεο ζπγθξίζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ θπζηνζεξαπείαο πνπ λα κπνξνχλ εχθνια λα θαηαλνεζνχλ θαη λα
ζπγθξηζνχλ.
Πσο αλαπηχρζεθε ε επξσπατθή δήισζε αλαθνξάο γηα ηε θπζηνζεξαπεία
Η δήισζε αλαθνξάο γηα ηε θπζηνζεξαπεία αλαπηχρζεθε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην
απφ κία νκάδα εηδηθψλ νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, παξνρείο ππεξεζηψλ θαη απφ επαγγεικαηηθά θαη λνκνζεηηθά
ξπζκηζηηθά φξγαλα. Οη δειψζεηο είλαη ε πξψηε πξνζπάζεηα πνπ έγηλε ζην
Ηλσκέλν Βαζίιεην γηα ηελ επεμήγεζε, ζε έληππε κνξθή, ησλ γεληθψλ
αθαδεκατθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πξνηχπσλ ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηεο
θπζηνζεξαπείαο. Σελ εξγαζία αλαιήθζεθε ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο QAA θαη
εθδφζεθε Ινχιην 2001.
Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εξγαζίαο απηήο ζηελ ππφινηπε Δπξψπε, ην Δπξσπατθφ
Σκήκα ηεο WCPT νξγάλσζε κέζσ ηεο Δθπαηδεπηηθήο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο έλα
εξγαζηήξη 2 εκεξψλ ζηελ Κχπξν ην Ννέκβξην ηνπ 2001, κε εθπξνζψπνπο απφ
εζληθνχο νξγαληζκνχο θπζηνζεξαπεπηψλ απφ φιε ηελ Δπξψπε. θνπφο ηνπ
εξγαζηεξίνπ ήηαλ λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ππάξρεη ζέιεζε θαη είλαη εθηθηή ε
θαζηέξσζε κίαο επξσπατθήο δήισζεο αλαθνξάο γηα ηε θπζηνζεξαπεία, ε νπνία
λα βαζίδεηαη ζην έγγξαθν ηεο QAA πνπ εθδφζεθε ην 2001. Σν εξγαζηήξην
ζπκθψλεζε φηη ε δήισζε αλαθνξάο γηα ηε θπζηνζεξαπεία φπσο ζπληάρζεθε
απφ ηελ QAA ζα δηεπθφιπλε ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
θπζηνζεξαπείαο ζηελ Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ζα ελζάξξπλε ηα πξνγξάκκαηα απηά
λα εζηηαζηνχλ πεξηζζφηεξν ζηα απνηειέζκαηα παξά ζηα πεξηνξηζκέλα
καζήκαηά ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ
ζχγθιεζε θαη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε. Γηα ηελ πηνζέηεζή ηεο απνθαζίζηεθε φηη
ζε θάπνηα ζεκεία έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ θάπνηεο επεμεγήζεηο θα λα δνζεί
ζε φιεο ηηο νξγαλψζεηο κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Σκήκαηνο γηα πεξαηηέξσ έγθξηζε.
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Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ζην αξρηθφ έγγξαθν πεξηειάκβαλαλ κία εηζαγσγή
ε νπνία ζηνρεχεη ζην λα ζέζεη ηε δήισζε αλαθνξάο κέζα ζην επξσπατθφ
πιαίζην. Σν ινγφηππν ηεο WCPT ρξεζηκνπνηείηαη ζε νιφθιεξν ην θείκελν σο ζε
πεξίπησζε πνπ πξνζηέζεθε θάπνην ζρφιην απφ ηελ Δπξσπατθή Πεξηθέξεηα γηα
λα δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε ηνπ εγγξάθνπ απφ ηνπο εζληθνχο νξγαληζκνχο
θπζηνζεξαπεπηψλ θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα θπζηνζεξαπείαο ζηελ Δπξψπε. Δθηφο ηνπ φηη αθαηξέζεθαλ
θάπνηεο αλαθνξέο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, δελ ππήξμε ε αλάγθε λα
ηξνπνπνηεζνχλ ηα ζεκεία (bullet points) ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεξψλ ηεο δήισζεο
αλαθνξάο θαη έηζη δηαηεξήζεθε ε κνξθή ηεο αξρηθήο εξγαζίαο.
Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο επξσπατθήο δήισζε αλαθνξάο γηα ηε
θπζηνζεξαπεία
Οη δειψζεηο αλαθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνιινχο ζθνπνχο. Παξέρνπλ
ηξφπνπο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θχζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη θαηάξηηζεο ζηε θπζηνζεξαπεία. Αληηπξνζσπεχνπλ
γεληθέο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηα πξφηππα απνλνκήο ηίηισλ ζπνπδψλ ζε έλα
δεδνκέλν επίπεδν θαη δηαηππψλνπλ ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα
κπνξνχλ λα επηδεηθλχνπλ νη θάηνρνη ησλ ηίηισλ απηψλ. Πξφθεηηαη γηα κία
ζεκαληηθή εμσηεξηθή πεγή αλαθνξάο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηελ αλάπηπμε λέσλ
εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ
θπζηνζεξαπείαο.
Παξέρνπλ
γεληθέο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηαηχπσζε απνθηεζέλησλ γλψζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην πξφγξακκα αιιά δελ απνηεινχλ πξνδηαγξαθέο θάπνηνπ
ιεπηνκεξνχο πξνγξάκκαηνο. Οη δειψζεηο αλαθνξάο εμαζθαιίδνπλ πνηθηιία θαη
ειαζηηθφηεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ
θαηλνηνκία κέζα ζε έλα ζπκθσλεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην. Η επξσπατθή
δήισζε αλαθνξάο γηα ηε θπζηνζεξαπεία παξέρεη επίζεο ζηήξημε ζηελ επηδίσμε
ηεο εζσηεξηθήο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. Δπηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε θαη
αλαζεψξεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν βάζεη
γεληθψλ πξνζδνθηψλ γηα ηα πξφηππα.
Σέινο, ε επξσπατθή δήισζε αλαθνξάο γηα ηε θπζηνζεξαπεία είλαη κία απφ ηηο
εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνχο
αθαδεκατθνχ ειέγρνπ θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ πξνηχπσλ. Η δήισζε
αλαθνξάο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ αμηνινγεηέο ζε ζπλάξηεζε κε ηα
ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηεθκεξίσζε
ησλ αληίζηνηρσλ επαγγεικαηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ηα
έγγξαθα αμηνιφγεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ηδξχκαηνο. Έηζη ζα έρνπκε έλα επξχ θάζκα
ζηνηρείσλ κε ηα νπνία νη αμηνινγεηέο ζα έρνπλ κία ζθαηξηθή άπνςε θαη δελ ζα
γίλεηαη απιψο έλαο έιεγρνο ζηνηρείσλ.
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Πνηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επξσπατθή δήισζε αλαθνξάο γηα ηε
θπζηνζεξαπεία
Η επξσπατθή δήισζε αλαθνξάο γηα ηε θπζηνζεξαπεία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ εζληθνχο νξγαληζκνχο, θπβεξλήζεηο, εθπαηδεπηηθνχο
νξγαληζκνχο θαη νξγαληζκνχο πγείαο, θαζεγεηέο θπζηνζεξαπείαο θαη άιινπο, νη
νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη
αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο θαη ησλ πξνηχπσλ.
Η δήισζε αλαθνξάο κπνξεί επίζεο λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε
θπζηνζεξαπεπηέο, δηεπζπληέο, παξνρείο ππεξεζηψλ θαη άιινπο επαγγεικαηίεο
ηεο πγείαο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη θπζηνζεξαπεπηέο
γηα λα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα. Με ηελ πηνζέηεζε ηεο επξσπατθήο
δήισζεο αλαθνξάο γηα ηε θπζηνζεξαπεία θάπνηεο δειψζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ
πην ζαθείο απφ ηνπο εζληθνχο νξγαληζκνχο θπζηνζεξαπείαο. Δπηπιένλ, ην
Δπξσπατθφ Σκήκα ζρνιηάδεη θάπνηα ζεκεία ηνπ εγγξάθνπ ψζηε λα επηζηήζεη ηελ
πξνζνρή ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο θαη εζληθέο νδεγίεο, πνιηηηθέο θαη πξφηππα.
Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Γήισζεο
Φπζηνζεξαπεία

Αλαθνξάο γηα ηε

Η δήισζε δελ θαζηεξψλεη θάπνην επξσπατθφ ή εζληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ην
νπνίν λα νινθιεξψλεηαη κε απνλνκή θάπνηνπ ηίηινπ ζηε θπζηνζεξαπεία.
Αλαγλσξίδεη φηη νη απαηηήζεηο ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ αξρψλ
πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ.
ηνρεχεη ζην λα ελζαξξχλεη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη παξνρείο
ππεξεζηψλ λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε εμεηδίθεπζε
ησλ πξνηχπσλ αλαθνξάο πνπ ζπλδπάδνπλ αθαδεκατθά θαη πξαθηηθά ζηνηρεία θαη
παξέρνπλ έλα βαζηθφ πξφηππν ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα ζα θαζηεξψζνπλ ηα δηθά ηνπο πξφηππα απνλνκήο ηίηισλ ζπνπδψλ.
Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε δήισζε αλαθνξάο ζα αλαζεσξείηε ζηνλ θαηάιιειν
ρξφλν ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θπζηνζεξαπείαο θαη
ηελ εκπεηξία ησλ ηδξπκάησλ, ησλ αθαδεκατθψλ αμηνινγεηψλ, ησλ παξνρέσλ
ππεξεζηψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ Δπξψπε.
Σν Δπξσπατθφ Σκήκα ηεο Παγθφζκηαο πλνκνζπνλδίαο Φπζηνζεξαπείαο ζα
ήζειε λα επραξηζηήζεη ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Πνηφηεηαο γηα ηελ Αλψηαηε
Δθπαίδεπζε, πνπ έδσζε γξαπηψο ηε ζπγθαηάζεζή ηεο ψζηε λα πηνζεηήζεη ηε
Βξεηαληθή δήισζε αλαθνξά γηα ηε θπζηνζεξαπεία σο Δπξσπατθήο Γήισζεο
Αλαθνξάο γηα ηε Φπζηνζεξαπεία. Θα ζέιακε λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή σο
πξνο ην γεγνλφο φηη κεγάιν κέξνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ελζσκαηψζεθε ζηελ
εηζαγσγή απνηειεί πξνζαξκνγή ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ ηεο Δπηηξνπήο. Θα
πξέπεη επίζεο λα εθθξάζνπκε ηελ επγλσκνζχλε καο θαη ζηα κέιε ηεο
Δθπαηδεπηηθήο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Σκήκαηνο πνπ ζπλέβαιαλ
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ζηελ εξγαζία απηή εθ κέξνπο ηνπ επαγγέικαηνο ηεο θπζηνζεξαπείαο ζηελ
Δπξψπε.
Η δήισζε είλαη πλεπκαηηθφ δηθαίσκα ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Πνηφηεηαο γηα ηελ
Αλψηαηε Δθπαίδεπζε 2001 (© The Quality Assurance Agency for Higher
Education 2001).
Μπνξεί λα αλαπαξαρζεί απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απνθιεηζηηθά γηα
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ρσξίο άδεηα. Απνζπάζκαηα κπνξνχλ λα
αλαπαξαρζνχλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ή λα κειεηεζνχλ ρσξίο άδεηα,
λννπκέλνπ φηη ε ζρεηηθή νκάδα ζα ιάβεη γλψζε ηνπ γεγνλφηνο θαη ζα γίλεη πιήξε
αλαθνξά ζηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Πνηφηεηαο γηα ηελ
Αλψηαηε Δθπαίδεπζε.
Η ειεθηξνληθή απνζήθεπζε, ε πξνζαξκνγή ή ε κεηάθξαζε ηεο δήισζεο
απαγνξεχεηαη ρσξίο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο.
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εγγπήζεσο.
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Υαξαθηήξαο θαη Έθηαζε ηεο Φπζηνζεξαπείαο
Οη θπζηνζεξαπεπηέο εξγάδνληαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή σο κέιε ηαηξηθψλ
νκάδσλ θαη ππφθεηληαη ζηηο αξρέο δενληνινγίαο ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο
Φπζηνζεξαπείαο. Οη αζζελείο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ άκεζα ζε απηνχο ρσξίο
λα ρξεηαζηεί παξαπεκπηηθφ απφ θάπνην άιιν γηαηξφ. Η επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε πξνεηνηκάδεη ηνπο θπζηνζεξαπεπηέο σο απηφλνκνπο επαγγεικαηίεο
ηεο πγείαο. Η θιηληθή δηάγλσζε ζηε θπζηνζεξαπεία είλαη ην απνηέιεζκα κίαο
δηαδηθαζίαο θιηληθήο ζπιινγηζηηθήο πνπ θαηαιήγεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ππαξθηψλ
ή πηζαλψλ αλεπαξθεηψλ, ιεηηνπξγηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ηθαλνηήησλ /
αληθαλνηήησλ πάλσ ζηηο νπνίεο ζα βαζηζηεί ε θπζηνζεξαπεπηηθή αγσγή. Η
λνκνζεζία θάζε επξσπατθήο ρψξαο ζα θαζνξίζεη ηνπο ηειηθνχο θαλφλεο
πξαθηηθήο θαη ε αξρή ή ν αζθαιηζηηθφο θνξέα πνπ ζα αλαιάβεη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ θπζηνζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ ίζσο δεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο
δηαδηθαζίεο παξαπνκπήο.
Ο εθπαηδεπηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ηνπ θπζηνζεξαπεπηή πξνο ηνπο
αζζελείο είλαη ζεκαληηθφο. Ο πξνζνληνχρνο θπζηνζεξαπεπηήο δηαδξακαηίδεη
επίζεο ξφιν κέληνξα γηα θνηηεηέο αιιά θαη ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη γηα ην ιφγν
απηφ ρξεζηκνπνηεί έλα επξχ θάζκα επηθνηλσληαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
ηθαλνηήησλ.
Η πιεπξά ηεο θπζηνζεξαπείαο πνπ απνηειεί πξφθιεζε είλαη ην επξχ θάζκα ησλ
αζζελψλ θαη ησλ πειαηψλ, ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ηνπ θπζηνζεξαπεπηή, ηεο
αγσγήο πνπ αθνινπζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο
δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θαη κέξε ηνπ ζψκαηνο, ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη ηεο
ζπκκεηνρήο. Η WCPT αλαγλσξίδεη ην πνηθίιν θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ αζθείηαη ην επάγγεικα ηεο θπζηνζεξαπείαο αλά ηνλ
θφζκν. Σν Δπξσπατθφ Σκήκα ηεο WCPT πηνζέηεζε Δπξσπατθά Πξφηππα
Φπζηνζεξαπεπηηθψλ Τπεξεζηψλ, αιιά ε θάζε ρψξα ζα έρεη ηα δηθά πξφηππα
θπζηνζεξαπεπηηθήο πξαθηηθήο πνπ ζα αληαλαθινχλ ηελ θαηάζηαζε ζηε ρψξα
απηή.
Η θπζηνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή αλαθέξεηαη άκεζα ζε δεκνζηεπκέλε ηεθκεξησκέλε
έξεπλα, θαζψο θαη ζε δείθηεο απνηειεζκαηηθήο παξέκβαζεο ππφ κνξθή
επαγγεικαηηθψλ θαη θιηληθψλ πξνηχπσλ θαη θιηληθψλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ.
Η πξαθηηθή εκπινπηίδεηαη κε θπζηνζεξαπεπηηθή έξεπλα θαζψο θαη απφ ηελ γεληθή
επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη έηζη εκπιέθεηαη κε ηελ ηεθκεξησκέλε πξαθηηθή.
Σν εχξνο θαη ην πιαίζην ηεο θπζηνζεξαπεπηηθήο πξαθηηθήο πεξηιακβάλεη ηα
αθφινπζα:
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o
o
o
o
o
o
o
o

Όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, απφ λενγλά έσο ειηθησκέλνπο,
Αληηκεηψπηζε αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ πεξίπινθα πξνβιήκαηα ηα
νπνία πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο,
Πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ, θαζψο θαη αμηνιφγεζε,
θαη δηαρείξηζε ηεο αγσγήο,
Σε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε θαη αγσγή αηφκσλ ππφ αλάξξσζε έπεηηα
απφ ηξαπκαηηζκφ ζην θεθάιη, εγθεθαιηθφ επεηζφδην ή κπνζθειεηηθνχο
ηξαπκαηηζκνχο,
Θεξαπεία αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ εθθπιηζηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο
ζηνλ ηνκέα ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο,
Αγσγή αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε φπσο ζε
πεξηπηψζεηο αθξσηεξηαζκνχ θάησ άθξνπ έπεηηα απφ ηξαπκαηηζκφ θαη
βιάβε ζηνλ λσηηαίν κπειφ.
Δπξχ θάζκα ρψξσλ εξγαζίαο: θαη’νίθνλ θξνληίδα, εγθαηαζηάζεηο
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, ηδησηηθφο ηνκέαο, ζρνιεία, επαγγεικαηηθνί ρψξνη,
Καηαλφεζε ησλ δεηεκάησλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο εληφο ηεο θνηλσλίαο.

Η θπζηνζεξαπεία είλαη έλα αλαπηπζζφκελν επάγγεικα ην νπνίν αζθείηαη κέζα
ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Οη άλζξσπνη ηνπ επαγγέικαηνο ηεο
θπζηνζεξαπείαο αλέιαβαλ πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε γξαπηψλ
πξνηχπσλ πξαθηηθήο θαη θιηληθψλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα έλα επξχ θάζκα
εηδηθνηήησλ. Σα πξφηππα απηά, ηα νπνία αλαθέξνληαη άκεζα ζηελ ηεθκεξίσζε
ζε δηάθνξα επίπεδα, έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ πξαθηηθή θαη ζε εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ.
Οη πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο εηζδνρήο ησλ θνηηεηψλ ζε πξνγξάκκαηα
θπζηνζεξαπείαο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο επξείαο ζπκκεηνρήο θαη λα
ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο θαη εζλνηηθέο πνηθηινκνξθίεο ησλ μερσξηζηψλ
θνηλνηήησλ.
Η εθπαίδεπζε ησλ θπζηνζεξαπεπηψλ ζηελ Δπξψπε γίλεηαη ζε παλεπηζηήκηα θαη
αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κε πξνγξάκκαηα ζε πξνπηπρηαθφ θαη
κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Έηζη ζηελ Δπξψπε ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 500
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.
Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θπζηνζεξαπεπηή δεκνζηεχηεθε
απφ ην WCPT (1999) θαη δηαηίζεηαη ζηε δηεχζπλζε www.wcpt.org. Βιέπε
Παξάξηεκα 2: Πεξηγξαθή Φπζηνζεξαπείαο.
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Α. O θπζηνζεξαπεπηήο σο εγγεγξακκέλνο επαγγεικαηίαο ηεο πγείαο,
πξνζδνθίεο ηνπ επαγγέικαηνο, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλνχ
Α 1 Δπαγγεικαηηθή απηνλνκία θαη ππνρξέσζε ινγνδνζίαο
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα:
o
o
o
o
o
o
o

Καηαλνεί ηηο λνκηθέο επζχλεο θαη ηα δενληνινγηθά δεηήκαηα ηεο
επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο
Σεξεί ηνπο θαλφλεο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο φπσο απηνί
δεκνζηεχνληαη απφ ηελ WCPT θαη ηνπο εζληθνχο νξγαληζκνχο
θπζηνζεξαπείαο/ξπζκηζηηθέο αξρέο,
Δθηηκά ηε ζεκαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο,
Γλσξίδεη ηα φξηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ αληαγσληζκνχ κέζα ζε έλα ζπλερψο
κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ,
Γεζκεπηεί φηη ζα ζπλερίζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε ψζηε λα
εληζρχζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ
εγγεγξακκέλνπ επαγγεικαηία,
πκκεηέρεη ζηε ζπλέρηζε θαη αλάπηπμε ηνπ επαγγέικαηνο,
Αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο θιηληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηελ παξνρή
ησλ ππεξεζηψλ θπζηνζεξαπείαο.

Α 2 Δπαγγεικαηηθέο ζρέζεηο
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα:
o
o
o
o
o

πκκεηέρεη απνηειεζκαηηθά ζηηο ελδν-επαγγεικαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά
κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ,
Βνεζά άιινπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο πξαθηηθήο,
Γλσξίδεη ηα δηεπαγγεικαηηθά φξηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο θαηάιιειεο
παξαπεκπηηθέο δηαδηθαζίεο,
Αξρίδεη θαη λα δηαηεξεί απνηειεζκαηηθέο ζρέζεηο κε εμσηεξηθνχο θνξείο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο,
Αλαπηχζζεη θαη δηαρεηξίδεηαη ην επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ απνηειεζκαηηθά θαη
ηθαλνπνηεηηθά

Α 3 Πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα:
o
o
o

Λακβάλεη επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο κε ζηγνπξηά,
θέθηεηαη ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή θαη λα εκπιέθεηαη ζηελ θαηάιιειε
απηφ-θαζνδεγνχκελε κάζεζε,
Γηαζέηεη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ,
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o
o
o
o

Πξνζηαηεχεη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ αζζελψλ,
Να αληαπνθξίλεηαη ζηηο φπνηεο αιιαγέο κε επειημία,
Δξγάδεηαη κε ηνλ θαηάιιειν βαζκφ απηνπξνζηαζίαο,
Οη εζληθνί νξγαληζκνί θπζηνζεξαπείαο/ξπζκηζηηθέο αξρέο ίζσο επηζπκνχλ
λα ζπκπεξηιάβνπλ θάπνηα δήισζε αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηηο
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

Α 4 Γεληθφ πιαίζην επαγγέικαηνο θαη εξγνδφηε
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα:
o
o
o
o
o
o
o

Παξέρεη θπζηνζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο κε επίθεληξν ηνλ αζζελή
Δπηδεηθλχεη θαηαλφεζε ηεο πξνέιεπζεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηε
ρψξα ηνπο θαη ησλ ηξερφλησλ εμειίμεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο
θνηλσληθήο κέξηκλαο
Καηαλνεί ην γεληθφ πιαίζην ηεο θπζηνζεξαπείαο εληφο ησλ κνλάδσλ
ζεξαπείαο,
Αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο κε δηαθξηηηθήο πξαθηηθήο,
Γλσξίδεη ηε ζχγρξνλε λνκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη λα ηελ
εθαξκφδεη ζηελ θπζηνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή,
Γηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηελ πγεία θαη ζηελ πξνψζεζε απηήο,
Αλαγλσξίδεη ηελ κεγάιε αμία ηεο έξεπλαο θαη ηεο δφθηκεο πξαθηηθήο εληφο
ηνπ γεληθνχ επαγγεικαηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο.

Β Φπζηνζεξαπεπηηθέο δεμηφηεηεο θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο
Η θπζηνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή θαη ε εθαξκνγή ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ
ππνζηεξίδνληαη απφ ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε. Ο πηπρηνχρνο
θπζηνζεξαπεπηήο δηαζέηεη έλα επξχ θάζκα βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ επαγγεικαηηθέο θαη γεληθέο δεμηφηεηεο. Αλ θαη ηα αθφινπζα κέξε
δελ αληηζηνηρνχλ αθξηβψο ζην πιαίζην ησλ επαγγεικάησλ πγείαο, σζηφζν
εθθξάδνπλ θαη ζπζηήλνπλ ην πιαίζην ηνπ κέξνπο Β.
Β 1 Δηδηθέο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηδείμεη δεμηφηεηεο ζε:
Θεπαπεςηική άζκηζη
o
Λήςε απνθάζεσλ, ζέζε ζηφρσλ θαη δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ
πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ πνπ ζα έρνπλ ζεηηθή ζεξαπεπηηθή επίδξαζε,
o
ρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ γηα
κεκνλσκέλα άηνκα θαη νκάδεο
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Θεπαπεία με ήπιοςρ σειπιζμούρ (Manual Therapy)
o
Δθαξκνγή
ηερληθψλ
θηλεηνπνίεζεο
αξζξψζεσλ,
αλαπλεπζηηθήο
θπζηνζεξαπείαο, θηλεηνπνίεζεο λεπξηθψλ ηζηψλ θαη καιάμεσλ. Η αλάπηπμε
ησλ ηερληθψλ απηψλ βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θαη πξνζεγγίζεηο.
o
Γηεπθφιπλζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θίλεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο.
Ηλεκηποθεπαπεςηικέρ μέθοδοι
o
Δθαξκνγή κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ειεθηξηθήο, ζεξκηθήο,
ερεηηθήο θαη καγλεηηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ επίηεπμε θπζηνινγηθψλ θαη
ζεξαπεπηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλαθνχθηζε ησλ
ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελνχο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θηλεηηθφηεηαο.
ηελ Δπξψπε ίζσο δίλεηαη κηθξφηεξε έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή απηή θαη ζην
γεληθφ πιαίζην ησλ εηδηθψλ θπζηνζεξαπεπηηθψλ δεμηνηήησλ. Οη εζληθέο
νξγαλψζεηο θπζηνζεξαπείαο ίζσο πηζηεχνπλ φηη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν
ιεπηνκεξήο θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ην εζληθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο
θπζηνζεξαπεπηψλ θαη ηελ θπζηνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή.
Οη αλαγλσξηζκέλεο απηέο δεμηφηεηεο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζε ζπλάξηεζε κε
επηπιένλ δεμηφηεηεο νη νπνίεο παξαζέηνληαη ζηε κέξνο Γ.
Β 2 Γεληθέο θαη βαζηθέο δεμηφηεηεο
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηδείμεη δεμηφηεηεο ζε:
Δπικοινωνία και Τεσνολογία Πληποθοπιών
o
Γξαπηή, πξνθνξηθή θαη κε πξνθνξηθή δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία
o
Γηδαθηηθή θαη παξνπζίαζε ζε κεκνλσκέλα άηνκα θαη νκάδεο
o
Υξήζε ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ πξφζβαζε
ζε πιεξνθνξίεο, γηα ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο αζζελείο
θαη ηελ αλάιπζε επξεκάησλ έξεπλαο
o
Υεηξηζκφ πιεξνθνξηψλ κε ζεβαζκφ ησλ λνκηθψλ θαη δενληνινγηθψλ
απαηηήζεσλ.
Αξιολόγηζη
o
Πξνζδηνξηζκφο θαη αλαγλψξηζε ησλ θπζηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη
πνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ θαη θνηλνηήησλ,
o
πιινγή θαη θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ απφ έλα επξχ θάζκα πεγψλ θαη κε
δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο,
o
Γηάγλσζε βάζεη θπζηνζεξαπεπηηθήο αμηνιφγεζεο
o
Αλάιπζε θαη ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ δεδνκέλα
αμηνιφγεζεο θαη απφ ηε δηαδηθαζία επίιπζεο θιηληθψλ πξνβιεκάησλ.
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Σσεδιαζμόρ αγωγήρ
o
Αλάγεη ηνλ αζζελή ζε θεληξηθφ παξάγνληα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο,
o
Λήςε απνθάζεσλ, ζέζε ζηφρσλ θαη δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ
πξνγξακκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ, ιακβάλνληαο ππφςε
δηάθνξνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο
o
Δθαξκνγή επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη θιηληθή ζπιινγηζηηθή ζηελ
αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο
θαηάιιειεο θπζηνζεξαπεπηηθήο αγσγήο.
Αξιολόγηζη και έπεςνα
o
Υξήζε πξνζεγγίζεσλ θιηληθήο ζπιινγηζηηθήο ζηελ επηινγή, αηηηνιφγεζε θαη
εμέηαζε ησλ θαηάιιεισλ ζεξαπεηψλ,
o
Αλάπηπμε θαη ρξήζε κεηξήζεσλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
θπζηνζεξαπείαο
o
πλεηή ρξήζε ηεο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο θαη ηεθκεξίσζεο
o
Γηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ, αλάπηπμε εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ θαη
εθαξκνγή εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Πποζωπική και επαγγελμαηική ανάπηςξη
o
Γηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ αβεβαηφηεηαο, κεηαβνιψλ θαη άγρνπο,
o
Γηαρείξηζε ρξφλνπ θαη πξνγξακκαηηζκφο θφξηνπ εξγαζίαο,
o
Αλαγλψξηζε αηνκηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ,
o
Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ πξνζσπηθήο αλάπηπμεο,
o
Αιιαγή ζπκπεξηθνξάο βάζεη εκπεηξίαο θαη ζπκβνπιψλ,
o
Δξγαζία κε άιινπο, δηαπξαγκάηεπζε, ζπκβηβαζκφο θαη αλάπηπμε εηαηξηθψλ
ζρέζεσλ,
o
Θέζε ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε,
o
Αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο γηα ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε,
o
Οκαδηθή εξγαζία θαη εγεηηθέο δεμηφηεηεο,
o
Βαζίδεη ηελ θξίζε ηνπ ζηελ πνηφηεηα ηεο δηαζέζηκεο ηεθκεξίσζεο.
Γ Φπζηνζεξαπεία: γλψζε ηνπ ζέκαηνο, θαηαλφεζε θαη ζπλδεδεκέλεο
δεμηφηεηεο
Έλα πξφγξακκα θπζηνζεξαπείαο βαζίδεηαη ζε έλα επξχ θάζκα επηζηεκψλ ην
νπνίν αλαιχεηαη πην θάησ. Αλ θαη ηα αθφινπζα κέξε δελ αληηζηνηρνχλ αθξηβψο
ζην πιαίζην ησλ επαγγεικάησλ πγείαο, σζηφζν εθθξάδνπλ θαη ζπζηήλνπλ ην
πιαίζην ηνπ κέξνπο Γ.
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Γ 1 Δπηζηεκνληθή βάζε ηεο θπζηνζεξαπείαο
Δπιζηήμερ βιολογίαρ
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηδείμεη γλψζε θαη
θαηαλφεζε ησλ αθνινχζσλ:
o
o
o
o

Αλαηνκία θαη θπζηνινγία ηνπ αλζξψπνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηηο δπλακηθέο
ζρέζεηο ηεο αλζξψπηλεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο, εζηηάδνληαο ζην
κπνζθειεηηθφ, θαξδηναλαπλεπζηηθφ θαη λεπξηθφ ζχζηεκα,
Πσο ε θπζηνζεξαπεία κπνξεί λα επηθέξεη δνκηθέο θαη θπζηνινγηθέο
αιιαγέο,
Αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ κέζα απφ ηελ ειηθία,
Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηεο αηνκηθέο κεηαβνιέο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ
αλζξψπσλ.

Φςζικέρ επιζηήμερ
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηδείμεη γλψζε θαη
θαηαλφεζε ησλ αθνινχζσλ:
o
o
o
o

Δηδηθέο αξρέο θαη ζεσξίεο θπζηθήο, εκβηνκεραληθήο, εθαξκνζκέλεο
επηζηήκεο αζθήζεσλ θαη εξγνλνκηθήο, πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε
θπζηνζεξαπεία,
Σα κέζα κε ηα νπνία νη θπζηθέο επηζηήκεο εληζρχνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ
αλάιπζε ησλ θηλήζεσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο,
Σηο αξρέο θαη εθαξκνγέο ησλ ηερληθψλ κέηξεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ
εκβηνκεραληθή θαη ηελ ειεθηξνθπζηνινγία,
Σελ εθαξκνγή αλζξσπνκεηξηθψλ θαη εξγνλνκηθψλ αξρψλ.

Σςμπεπιθοπικέρ επιζηήμερ
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηδείμεη γλψζε θαη
θαηαλφεζε ησλ αθνινχζσλ:
o
o

Φπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θάπνην άηνκν
φηαλ είλαη πγηείο ή φηαλ λνζεί,
Πσο ε ςπρνινγία θαη ε θνηλσληνινγία εληζρχνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο πγείαο,
ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην πιαίζην ηεο
θπζηνζεξαπείαο θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο γλψζεο απηήο ζηελ
θπζηνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή,
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o

o

o

Θεσξίεο επηθνηλσλίαο. ηελ θπζηνζεξαπεία ε επηθνηλσλία θαη νη
δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ αληαγσληζηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή εληζρχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε
κε ηνπο αζζελείο, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ηνπο δηεπζπληέο, ηνπο ζεξαπεπηέο θαη
άιινπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο
Θεσξίεο κάζεζεο. Η δηαδηθαζία εθκάζεζεο είλαη ζεκαληηθή θαη γηα ηνλ
αζζελή αιιά θαη γηα ηνπο ζεξαπεπηέο. Οη ζεσξίεο απηέο εληζρχνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, επηηξέπνληαο ζηνπο θπζηνζεξαπεπηέο λα
θαηαξηίδνληαη δηα βίνπ κε απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ ε γλψζε απηή
δίλεη ηα εθφδηα ζηνλ θπζηνζεξαπεπηή γηα λα γίλεη ηθαλφο εθπαηδεπηήο ζε
πνιινχο ηνκείο, φπσο ζηελ αγσγή πγείαο θαη ηελ εθπαίδεπζε θνηηεηψλ,
Οκαδηθή εξγαζία θαη εγεζία

Κλινικέρ επιζηήμερ
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηδείμεη γλψζε θαη
θαηαλφεζε ησλ αθνινχζσλ:
o
o
o
o
o

Παζνινγηθέο αιιαγέο θαη ζρεηηθά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά θαηαζηάζεσλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζπρλά νη θπζηνζεξαπεπηέο
Αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θπζηνζεξαπεία, φπσο ςπρνινγηθέο,
δνκηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο ή ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο,
Η ζεσξεηηθή βάζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο ζεξαπείαο θαη ε επηζηεκνληθή
αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο,
Αξρέο κεζνδνινγηψλ έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ
ελζσκάησζε ζεσξεηηθψλ πξννπηηθψλ θαη εξεπλεηηθήο ηεθκεξίσζεο ζηνλ
ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηεο απνηειεζκαηηθήο θπζηνζεξαπείαο,
Θεσξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ θιηληθή
ζπιινγηζηηθή.

Γ 2 Πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ θαη επαγγεικαηηθή πξαθηηθή
Θέμαηα οπγάνωζηρ και ςπηπεζίαρ
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηδείμεη γλψζε θαη
θαηαλφεζε ησλ αθνινχζσλ:
o
o
o

Σν κεηαβαιιφκελν θαη πνηθίιν πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη νη
θπζηνζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο,
Δθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ δηαθφξσλ νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
πξνηχπσλ εξγαζίαο,
Πιαίζηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα,
θιηληθή δηαρείξηζε, θιηληθέο νδεγίεο θαη επαγγεικαηηθά πξφηππα,
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o
o
o
o
o

Θέκαηα δηαρείξηζεο πφξσλ, ζρέζεο θφζηνπο-απνδνηηθφηεηαο, κάξθεηηλγθ
θαη πξνψζεζεο ηνπ επαγγέικαηνο,
Γείθηεο απφδνζεο θαη κεηξήζεηο απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλα
θάζκα επηζηεκνληθψλ θαη κεηξηθψλ πξνζεγγίζεσλ,
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη άιισλ
πξνζψπσλ,
Πξαθηηθέο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο
ησλ θηλδχλσλ,
ρεδηαζκφο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε
απηφλ.

Κοινωνικά και πολιηικά
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηδείμεη γλψζε θαη
θαηαλφεζε ησλ αθνινχζσλ:
o
o

Η επίδξαζε ησλ πνιηηηθψλ πγεηνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηελ
επαγγεικαηηθή πξαθηηθή
Παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηηο θνηλσληθέο δηαθνξέο, ηα πξνβιήκαηα ησλ
αληζνηήησλ θαη ηηο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.

Γεονηολογικέρ και ηθικέρ διαζηάζειρ
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηδείμεη γλψζε θαη
θαηαλφεζε ησλ αθνινχζσλ:
o
o
o

Σα δενληνινγηθά, λνκηθά θαη επαγγεικαηηθά δεηήκαηα πνπ εληζρχνπλ θαη
δηακνξθψλνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο θπζηνζεξαπείαο,
Δπαγγεικαηηθνχο, λνκηθνχο θαη ξπζκηζηηθνχο θψδηθεο πξαθηηθήο,
Δπαγγεικαηηθφ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο, αμηψλ θαη πηζηεχσ.
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Γηδαζθαιία, Μάζεζε θαη Αμηνιφγεζε
Σα ηδξχκαηα πξέπεη λα ιάβνπλ ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, κάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο πνπ ζα θαζηεξψζνπλ, αιιά ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα απνηειέζκαηα κάζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
πξνγξάκκαηα επαγγεικάησλ πγείαο. Η δήισζε αλαθνξάο δελ δεκηνπξγήζεθε
γηα ηελ πξνψζεζε ή ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πην πάλσ. Χζηφζν, ε παξνχζα
δήισζε αλαθνξάο πξνσζεί κία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηελ εθαξκνγή ηεο
ζεσξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο. Τπνγξακκίδεη ηε ζεκαζία πνπ πξνζδίδεηαη ζηνλ
ζρεδηαζκφ ησλ επθαηξηψλ κάζεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ
ηθαλνηήησλ θαη ζηα θαζεζηψηα αμηνιφγεζεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη ηθαλφηεηεο
απηέο παξέρνληαη θαη αληακείβνληαη βάζεη θαηάιιεισλ πξνηχπσλ. Θεκειηψδεο
ζηνηρείν ηεο βάζεο πάλσ ζηελ νπνία θνηηεηέο πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα είλαη φηη ε παξνρή πξνγξακκάησλ αθαδεκατθνχ θαη
πξαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε καθξφρξνλε αλάπηπμε ηνπ
επαγγέικαηνο θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε γηα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ηεο
επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ.
Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηε θπζηνζεξαπεία
Οη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ηεο θπζηνζεξαπείαο πξέπεη λα
ραξαθηεξίδνληαη απφ επθξίλεηα θαη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε
λα ελζσκαηψλνπλ ηελ παλεπηζηεκηαθή κάζεζε κε ηε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη
ζηελ εξγαζία. Η δηαδηθαζία κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο πξέπεη λα κπνξεί λα
εμειίζζεηαη θαη λα ζεκεηψλεη πξφνδν, ζπλδένληαο ηελ ζεσξεηηθή θαηαλφεζε κε
ηελ θιηληθή εθαξκνγή κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ
εκπεηξίεο απφ δηάθνξεο ζέζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηνκείο θιεηδηά θαη αληαλαθινχλ ηε
ζχγρξνλε πξαθηηθή.
Η πνηθηιφκνξθε θχζε ηεο θπζηνζεξαπείαο απαηηεί πνιχπινθεο δεμηφηεηεο πνπ
ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο,
Υαξαθηεξηζηηθά, νη δεμηφηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα
αλαπηπρζνχλ κέζσ ηεο πξαθηηθήο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ζε θιηληθφ
πεξηβάιινλ. Βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ απφθηεζε θπζηνζεξαπεπηηθψλ δεμηνηήησλ
είλαη λα δνζεί ζηνπο θνηηεηέο ε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζνπλ, λα ληψζνπλ θαη λα
αλαιχζνπλ ηηο αλζξψπηλεο επηδφζεηο ζε εηδηθά εξγαζηήξηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ή
ηνπ αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο.
Η δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε πξέπεη λα εληζρχνληαη απφ ζχγρξνλεο
ηεθκεξησκέλεο πξαθηηθέο θαζψο θαη απφ εμειίμεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία,
ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δηάγλσζεο,
παξέκβαζεο θαη ζθέςεο. Η κάζεζε κε επίθεληξν ηνλ ζπνπδαζηή ζα πξέπεη λα
ελζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο λα αλαιακβάλνπλ επζχλεο ψζηε λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο
δηθέο ηνπο καζεζηαθέο αλάγθεο. Οη απφθνηηνη πξέπεη λα είλαη απηφλνκνη
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καζεηεπφκελνη κε αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηεο γηα δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη ηθαλφηεηα
λα θξνληίδνπλ γηα ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε.
Οη δηαδηθαζίεο κάζεζεο ζηε θπζηνζεξαπεία ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν κπνξεί λα
εθθξαζηνχλ βάζεη ηεζζάξσλ αιιεινζρεηηδφκελσλ ζεκάησλ.
Γνωζηικό και εννοιολογικό
Σα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ζηνπο θνηηεηέο,
φπσο ηελ ηθαλφηεηα αλαζχζηαζεο ηεο γλψζεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζε
κεκνλσκέλεο θαηαζηάζεηο. Οη δεμηφηεηεο απηέο πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ κέζσ
κίαο πνηθηιίαο δηδαθηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ νη νπνίεο παξαθηλνχλ ηνπο
θνηηεηέο λα εκπιαθνχλ πξαθηηθά θαη δξαζηηθά ζηελ φιε δηαδηθαζία.
Κλινικά και ηεσνικά
Οη θπζηνζεξαπεπηηθέο δεμηφηεηεο πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη ηφζν ζην
παλεπηζηεκηαθφ φζν θαη ζην θιηληθφ πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη λα είλαη εκπεηξίεο νη
νπνίεο ζα ηπγράλνπλ ειέγρνπ θαη δηεπθφιπλζεο θαη ζα είλαη εκπεηξίεο
αλαπηπμηαθήο κάζεζεο απφ ηηο νπνίεο νη θνηηεηέο ιακβάλνπλ ζπκπεξαζκαηηθή
θαη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηεο επίδνζήο ηνπο.
Κοινωνικό και πποζωπικό πλαίζιο
Σν πξφγξακκα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο θνηηεηέο λα αλαπηχμνπλ επίγλσζε
ησλ αμηψλ ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο, ησλ πηζηεχσ θαη ησλ θνηλσληθψλ
παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην γεληθφ πιαίζην ηεο θπζηνζεξαπείαο. Απηφ ζα
επηηεπρζεί θαη κε ηελ ζεσξεηηθή θαη κε ηελ πξαθηηθή πξννπηηθή, θαζψο θαη κε ηελ
θιηληθή πξαθηηθή ησλ θνηηεηψλ ζε έλα επξχ πεξηβάιινλ εξγαζίαο.
Γενικέρ και βαζικέρ δεξιόηηηερ
Ο ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο θνηηεηέο
ηελ απφθηεζε απνηειεζκαηηθψλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, ηελ νκαδηθή εξγαζία,
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ
εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη ηνλ θξηηηθφ ζπιινγηζκφ. Λφγσ ηεο γεληθήο θχζεο ησλ
δεμηνηήησλ απηψλ νη θνηηεηέο ζα κπνξέζνπλ λα ηηο απνθηήζνπλ κέζσ
δηεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα.
Αξιολόγηζη
Οη κέζνδνη πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαθηηθήο θαη κάζεζεο, λα
βαζίδνληαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη λα πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάξκα
εξγαιείσλ. Η αθαδεκατθή αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην
ηξφπν ψζηε λα αλαπηχζζεη θαη λα ειέγρεη ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ
απνθηνχληαη κε ηελ πξαθηηθή θαη λα αληαλαθιά ηηο κεζφδνπο κάζεζεο θαη
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δηδαθηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Οη κέζνδνη πξέπεη θαλνληθά λα
πεξηιακβάλνπλ παξνπζηάζεηο θαη αλαιχζεηο πεξηπηψζεσλ, εξγαζίεο κε
επίθεληξν ηελ πξαθηηθή, δνθίκηα, εθζέζεηο εξγαζηψλ, θιηληθέο αμηνινγήζεηο θαη
εμεηάζεηο γξαπηήο ή πξαθηηθήο θχζεσο. Οη απαηηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ
θπζηνζεξαπείαο πξέπεη ζπλήζσο λα πεξηιακβάλνπλ καθξνζθειείο γξαπηέο
εξγαζίεο νη νπνίεο ζα νινθιεξψλνληαη ζην ηειεπηαίν έηνο. Οη εξγαζίεο απηέο ζα
ζρεηίδνληαη κε ηελ θπζηνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή θαη ζα πεξηιακβάλνπλ
ζπζηεκαηηθή έξεπλα, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε.
Η αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ζα πξέπεη λα
θαζνξηζηεί ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ θαζεγεηψλ θπζηνζεξαπείαο θαη ηνπο θιηληθνχο
εθπαηδεπηέο/πξνυζηακέλνπο. Η επαγγεικαηηθή εγγξαθή εμαξηάηαη απφ ηελ
ηήξεζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ απαηηήζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ε
ηθαλνπνηεηηθή νινθιήξσζε θιηληθήο πξαθηηθήο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηα
επαγγεικαηηθά ζψκαηα.
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Αθαδεκατθά θαη Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα
Σα πξφηππα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Δπίπεδν-Καηψθιη πξνζδηνξίδνληαη πην θάησ.
Αλ θαη έρεη εθθξαζηεί κφλν ην Δπίπεδν-Καηψθιη, είλαη γλσζηφ φηη νη θνηηεηέο
θπζηνζεξαπείαο ζα θηάζνπλ ζε επίπεδν πνιχ πην αλψηεξν απφ ην ειάρηζην
πξφηππν. Η θπζηνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή είλαη θπξίσο εθαξκνγή θαη ζπλεπψο ηα
πξφηππα πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηηο αθαδεκατθέο φζν θαη ηηο
πξαθηηθέο ηθαλφηεηεο. ην Δπίπεδν-Καηψθιη, ηα απαηηνχκελα πξφηππα
ζρεηίδνληαη κε ηηο γλψζεηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο, ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο
δεμηφηεηεο, αιιά θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ θιεηδηψλ πνπ είλαη έκθπηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο ησλ ηδηνηήησλ ελφο πηπρηνχρνπ. Αλακέλεηαη απφ ηνπο
θνηηεηέο λα ηεξήζνπλ θάζε έλα απφ ηα πξφηππα απηά. Η ελζσκάησζε ηεο
ζεσξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο ζε θάπνην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα δηαζθαιίδεη φηη νη
θνηηεηέο ηεξνχλ ηηο ζεζκνζεηεκέλεο απαηηήζεηο.
Οξηζκφο ηνπ επηπέδνπ
Δπίπεδν-Καηψθιη: ην ειάρηζην πξφηππν γηα θάπνην θνηηεηή πνπ απνθνίηεζε
κε πηπρίν ζηε θπζηνζεξαπεία.
Διδικέρ επαγγελμαηικέρ δεξιόηηηερ
1. Ιθαλφηεηα εθαξκνγήο θαηάιιεισλ ηερληθψλ θπζηνζεξαπεπηηθήο αμηνιφγεζεο.
2. Αζθαιήο
θαη
απνηειεζκαηηθή
ρξήζε
ζεξαπεπηηθήο
άζθεζεο,
πεξηιακβάλνληαο ιήςε απνθάζεσλ, ζέζε ζηφρσλ θαη ζρεδηαζκφ
πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ.
3. Αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ζεξαπείαο κε ήπηνπο ρεηξηζκνχο,
θηλεηνπνίεζεο, ρεηξηζκνχ, καιάμεσλ θαη ηερληθψλ αλαπλεπζηηθήο ζεξαπείαο.
4. Αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ειεθηξνζεξαπεπηηθψλ κέζσλ γηα ηελ
επηινγή θαη εθαξκνγή ελφο θάζκαηνο παξαγφλησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ
ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο, ηεο ζεξκηθήο, ηεο θσηεηλήο, ηεο
αθνπζηηθήο θαη ηεο καγλεηηθήο ελέξγεηαο.
5. Βαζηθή θαηαλφεζε ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο θαη πσο κπνξεί λα
επεξεάζεη ηελ θπζηνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή.
6. Καηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο θπζηνζεξαπείαο ζηελ πξφιεςε αζζελεηψλ θαη
ηξαπκαηηζκψλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο.
7. Κάπνηεο απφ ηηο δεμηφηεηεο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη λνκίκσο απφ φιεο ηηο
επξσπατθέο ρψξεο. Οη εζληθέο νξγαλψζεηο πξέπεη λα ηηο πξνβάινπλ ψζηε λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζε θάπνην παξάξηεκα.
Η δήισζε αλαθνξάο έρεη δηαηππσζεί ζε γεληθέο γξακκέο γηα λα παξέρεη
βνήζεηα ζηε δεκηνπξγία πιαηζίσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ θπζηνζεξαπείαο. Έηζη παξέρεηαη ζηα ηδξχκαηα θαη ηηο εζληθέο αξρέο
ε επειημία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ.
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Γενικέρ δεξιόηηηερ
1. Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ λα επαξθνχλ γηα ηελ αζθαιή θαη
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαη ηνπ ζεξαπεπηή ή ησλ
ζπλαδέιθσλ ηνπ.
2. Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ λα επαξθεί γηα ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή
αμηνιφγεζε θάπνηνπ αζζελνχο, ιακβάλνληαο ππφςε θπζηθέο, ςπρνινγηθέο
θαη πνιηηηζκηθέο αλάγθεο.
3. Η πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξέπεη λα
είλαη επαξθείο γηα ηελ θαηάξηηζε ζπγθεθξηκέλνπ, αζθαινχο θαη
απνηειεζκαηηθνχ
ζεξαπεπηηθνχ
ζρεδίνπ,
καδί
κε
ηνλ
αζζελή,
ρξεζηκνπνηψληαο δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη δεμηφηεηεο θιηληθήο
ζπιινγηζηηθήο.
4. Γηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη έξεπλαο πνπ λα επαξθνχλ γηα ηελ εμεχξεζε θαη
ρξήζε δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ψζηε ν θπζηνζεξαπεπηήο λα επηιέμεη θαη λα
αμηνινγήζεη ηε ζεξαπεία κε αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.
5. θέςε θαη δηαδηθαζία κάζεζεο, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη
πξνζσπηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο γηα ζπλερή επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε.
6. Ιθαλφηεηα επαξθνχο ρξήζεο ςεθηαθψλ κέζσλ θαη ηεο ηερλνινγίαο ηεο
πιεξνθνξίαο, γηα ηελ νξζή παξνπζίαζε, δηαρείξηζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ.
7. Δπαξθήο ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηήξεζε κεηξψσλ αζζελψλ.
8. Δπαξθήο θαηαλφεζε πξαθηηθψλ εξγαζίαο κε κεκνλσκέλα άηνκα ή κε νκάδεο,
ψζηε λα κπνξεί λα εξγάδεηαη ζηα πιαίζηα θαη ησλ δχν θαηαζηάζεσλ.
Δπιζηημονικέρ βάζειρ ηηρ θςζιοθεπαπείαρ
1. Καηαλφεζε ησλ βηνινγηθψλ, θπζηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ επηζηεκψλ ζηηο
νπνίεο βαζίδεηαη ε θπζηνζεξαπεία.
2. Ιθαλφηεηα ρξήζεο ησλ γλψζεσλ απηψλ θαη νξζήο θαηαλφεζεο ζε έλα επξχ
πιαίζην πξαθηηθψλ.
3. Ιθαλφηεηα εθαξκνγήο θιηληθήο πξαθηηθήο βαζηδφκελεο ζε εξεπλεηηθά
απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Πλαίζιο παποσήρ ςπηπεζιών
1. Δθηίκεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξίζαιςεο εληφο ηνπ νπνίνπ
παξέρνληαη νη ππεξεζίεο θπζηνζεξαπείαο.
2. θαηξηθή θαηαλφεζε ησλ δενληνινγηθψλ, εζηθψλ θαη λνκηθψλ ζεκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θπζηνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή.
3. Καηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ησλ κεραληζκψλ
δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο εληφο ηεο θπζηνζεξαπεπηηθήο πξαθηηθήο.
4. Καηαλφεζε ησλ ξφισλ ησλ ππνινίπσλ επαγγεικάησλ.
5. Ιθαλφηεηα λα εξγάδεηαη σο κέινο νκάδαο πεξίζαιςεο.
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6. Καηαλφεζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
πγεία θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο.
Κνηλφ πιαίζην γηα ηε θπζηνζεξαπεία θαη άιια ηαηξηθά επαγγέικαηα πγείαο
Οη δειψζεηο κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηνζεξαπεία έρνπλ
εθθξαζηεί εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ αλεξρφκελσλ επαγγεικάησλ πγείαο, ην νπνίν
δηαηππψλεηαη πην θάησ. Όπσο εηπψζεθε πην πάλσ, ην πιαίζην απηφ
αλαπηχρζεθε σο απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο αμηνιφγεζεο πνπ αλέιαβαλ
ζπιινγηθά 11 δηαθνξεηηθέο επαγγεικαηηθέο νκάδεο πγείαο. Πξνβιέπεηαη
πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ πιαηζίνπ κέζα απφ έλα δεχηεξν ζηάδην ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ην νπνία ζα δηαπηζηψζεη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο
δειψζεηο αλαθνξάο άιισλ επαγγεικάησλ πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο.
Α Πξνζδνθίεο ηνπ επαγγεικαηία ηεο πγείαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε
αζζελείο/πειάηεο
Σν κέξνο απηφ δηαηππψλεη ηηο πξνζδνθίεο ελφο εγγεγξακκέλνπ επαγγεικαηία ν
νπνίνο εξγάδεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο.
Πεξηγξάθεη ηη ζεσξείηαη σο ειάρηζηε πξνζδνθία ελφο επαγγεικαηία ν νπνίνο ζα
παξέρεη αζθαιείο θαη αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο ζε αζζελείο/πειάηεο κέζα ζε
έλα πνηθίιν πιαίζην πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο.
Α 1 Δπαγγεικαηηθή απηνλνκία θαη ππεπζπλφηεηα
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Σεξεί ηα πξφηππα θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ
θνξέσλ.
Τηνζεηεί θψδηθέο δενληνινγίαο
Καηαλνεί ηηο λνκηθέο θαη δενληνινγηθέο επζχλεο ηεο επαγγεικαηηθήο
πξαθηηθήο.
Γηαηεξεί θαη εθαξκφδεη αξρέο ερεκχζεηαο
Δμαζθεί ην επάγγεικα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε
ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο.
Δμαζθεί ην επαγγεικαηηθφ θαζήθνλ ηνπ ζεξαπεπηή πξνο ηνπο
αζζελείο/πειάηεο.
Αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξείηαη ζε θφξκα θαη ηελ αλάγθε γηα
ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε.
πκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηεο ηεθκεξησκέλεο πξαθηηθήο εληφο
ηνπ επαγγέικαηνο.
Δθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη ηελ πξαθηηθή ηεο θιηληθήο δηαθπβέξλεζεο.
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Α 2 Δπαγγεικαηηθέο ζρέζεηο
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα:
o
o
o
o

πκκεηέρεη απνηειεζκαηηθά ζε δηεπαγγεικαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη
πξνζεγγίζεηο δηαθφξσλ θνξέσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή
κέξηκλα.
Αλαγλσξίδεη ην επαγγεικαηηθφ πιαίζην πξαθηηθήο θαη λα παξαπέκπεη ηνπο
αζζελείο ηνπ ζηνλ θαηάιιειν επαγγεικαηία.
Να εξγάδεηαη, φηαλ ππάξρεη αλάγθε, κε άιινπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο θαη
θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη ην πξνζσπηθφ απηψλ γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα.
Γηαηεξεί ζρέζεηο κε αζζελείο/πειάηεο/ζεξαπεπηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαη
απφ επαίζζεηεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο θαη λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη
ηηο φπνηεο εηδηθέο αλάγθεο ηνπο.

Α 3 Πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα:
o
o
o
o
o
o
o
o

Δπηδεηθλχεη ηθαλφηεηα παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ κε επίθεληξν ηνλ
αζζελή/πειάηε.
Αζθεί ην επάγγεικά ηνπ ρσξίο δηαθξίζεηο ή θαηαπηεζηηθφ ηξφπν.
Να εθαξκφδεη ηελ θαηάιιειε γλψζε θαη δεμηφηεηεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ,
αλαγλσξίδνληαο ηα φξηα ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ.
Δπηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά κε ηνπο αζζελείο/πειάηεο/ζεξαπεπηέο θαη άιια
εκπιεθφκελα κέξε θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.
Βνεζά άιινπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη
αζζελείο/πειάηεο/ζεξαπεπηέο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Θέηεη πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπ θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ
ρξφλν απνηειεζκαηηθά.
Αζθεί ην επάγγεικά ηνπ κε ηνλ θαηάιιειν βαζκφ απηνπξνζηαζίαο.
πκβάιεη ζηελ επεμία θαη αζθάιεηα φισλ ησλ αλζξψπσλ ζηνλ ρψξν
εξγαζίαο ηνπ.

A 4 Πιαίζην πνπ αθνξά ζην επάγγεικα θαη ηνλ εξγαδφκελν
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα:
o
o
o
o

Δπηδεηθλχεη θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ππεξεζηψλ
πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο.
Καηαλνεί ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο.
Αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο.
Αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο έξεπλαο θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο
κέξηκλαο.
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Σν Δπξσπατθφ Σκήκα ηεο WCPT γλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο θαηαλνκήο
ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο θάζε ρψξαο
κέινπο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή παξνρή θπζηνζεξαπεπηψλ ζε εζληθφ
επίπεδν. Θα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο απαζρφιεζεο γηα ηνπο
θπζηνζεξαπεπηέο ηεο θάζε ρψξαο κέινπο.
Β Δθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο ζηελ εμαζθάιηζε, δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο
πγείαο θαη ηεο επεμίαο
Όινη νη επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο αληινχλ απφ ηηο γλψζεηο θαη ηελ θαηαλφεζε
πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικά ηνπο. Η γλψζε απηή θαη ε
θαηαλφεζε απνθηνχληαη απφ ηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή. Δίλαη ε βάζε γηα ηε
ιήςε επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε, ζηελ πξαθηηθή, ελφο
θάζκαηνο θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε
ησλ αλαγθψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο, ηφζν ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ
φζν θαη ησλ νκάδσλ, ησλ θνηλνηήησλ θαη ησλ πιεζπζκψλ. Οη απνθάζεηο απηέο
ιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα ζεκαληηθήο κεηαβνιήο σο πξνο ηελ παξνπζίαζε, ην
πεξηβάιινλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή κέξηκλα. πλήζσο ραξαθηεξίδνληαη απφ αβεβαηφηεηα
θαη αιιάδνπλ αλάινγα κε ηηο δνκέο θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο.
Η πγηήο
επαγγεικαηηθή πξαθηηθή είλαη βαζηθά κία δηαδηθαζία επίιπζεο
πξνβιεκάησλ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ 4 θχξηεο θάζεηο:
o
o
o
o

Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε ιεπηνκεξήο αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο θαη
θνηλσληθήο κέξηκλαο.
Η θαηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
απηψλ.
Γηελέξγεηα θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο
πγείαο, ηελ εθπαίδεπζε, ηε ζεξαπεία, ηε κέξηκλα θαη ηε δηάγλσζε.
Η θξίζηκε αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ.

Β 1 Πξνζδηνξηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο
κέξηκλαο
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα:
o
o
o

πιιέγεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ έλα επξχ θάζκα πεγψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ.
Τηνζεηεί ζπζηεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλέιεμε.
Δπηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά κε ηνλ αζζελή/πειάηε (θαη ηνπο
ζπγγελείο/ζεξαπεπηέο ηνπ), ηελ νκάδα/θνηλφηεηα/πιεζπζκφ, ζρεηηθά κε ηηο
αλάγθεο ηνπο ζε πγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα.
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o

o

Υξεζηκνπνηεί έλα θάζκα ηερληθψλ αμηνιφγεζεο, ην νπνίν λα είλαη
θαηάιιειν γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδεη θαη λα πξνβαίλεη ζε
πξνζσξηλφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ πγείαο θαη
ζσκαηηθψλ,
ςπρνινγηθψλ,
θνηλσληθψλ
θαη
πνιηηηζκηθψλ
αλαγθψλ/πξνβιεκάησλ.
Αλαγλσξίδεη ηε ζέζε θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ εληφο ηνπ
ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ πγείαο/θνηλσληθήο κέξηκλαο κέζσ απνηειεζκαηηθήο
επηθνηλσλίαο κε άιια κέιε ηεο ηαηξηθήο νκάδαο ή ηεο νκάδαο θνηλσληθήο
κέξηκλαο.

Β 2 Καηάξηηζε ζρεδίσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα:
o

o
o
o
o
o

Δξγάδεηαη κε ηνλ πειάηε/αζζελή (θαη ηνπο ζπγγελείο/ζεξαπεπηέο ηνπ), κε
ηελ νκάδα/θνηλφηεηα/πιεζπζκφ, λα ιακβάλεη ππφςε ην εχξνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη θαηάιιειεο/πξαγκαηνπνηήζηκεο/απνδεθηέο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πηζαλφηεηαο παξαπνκπήο ζε άιια κέιε ηεο
ηαηξηθήο νκάδαο ή ηεο νκάδαο θνηλσληθήο κέξηκλαο ή ζε θάπνην άλλν
θνξέα.
Πξνγξακκαηίδεη ηε κέξηκλα κέζα ζην πιαίζην ηεο νιηζηηθήο δηαρείξηζεο ηεο
πγείαο θαη ηεο ζπκβνιήο ηξίησλ.
Υξεζηκνπνηεί δεμηφηεηεο ζπιινγηζηηθήο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ γηα ηε
ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνηεξαηφηεηεο.
Καηαξηίδεη ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα δηαρείξηζεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ,
ηνπνζεηψληαο ηα ζρέδηα απηά εληφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ιακβάλνληαο
ππφςε θαζνξηζκέλεο πεγέο.
Καηαγξάθεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ θξίζεηο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ έιαβε.
πλδπάδεη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε.

Β 3 Πξάμε
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα:
o
o
o
o
o
o

Γηελεξγεί θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο κε δεμηφηεηα θαη ζχκθσλα κε ηελ
θαιχηεξε πξαθηηθή.
πκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο.
Παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηαο.
Δκπιέθεη ηνλ πειάηε/αζζελή/κέινο ηεο νκάδαο/θνηλφηεηαο/πιεζπζκνχ ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ.
Σεξεί αξρεία κε θαηάιιειν ηξφπν.
Δθπαηδεχεη άιινπο ψζηε λα κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά
κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ηεο νκάδαο.
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o
o

Παξέρεη θίλεηξα ζε κνκνλσκέλα άηνκα ή νκάδεο γηα ηε βειηίσζε ηεο
επαγξχπλεζεο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπκβάιεη ζηελ
πγηεηλή δσή.
Αλαγλσξίδεη ηηο επθαηξίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή
πνιηηηθή θαη πξαθηηθή.

Β 4 Αμηνιφγεζε
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα:
o
o
o
o

Μεηξά θαη αμηνινγεί κε θξηηηθφ πλεχκα ηα απνηειέζκαηα ησλ
επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δθθξάδεη θαη ειέγρεη ηελ πξαθηηθή.
πκκεηέρεη ζε ειέγρνπο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο.
πκβάιεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ.
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Γ Γλψζε, θαηαλφεζε θαη δεμηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο
Η εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο βαζίδεηαη ζε έλα
θάζκα εδξαησκέλσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ πνπ παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε
γλψζε θαη θαηαλφεζε γηα ηε ζσζηή πξαθηηθή. Κάζε επάγγεικα ηεο πγείαο
απνξξνθά απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο απηνχο δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ
ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. Σν
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κάζεζεο ζηα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη
ε πιαηζηνπνίεζε ηεο γλψζεο, ηεο θαηαλφεζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ. πλεπψο,
ζηελ εηζαγσγή απηή ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ αλακέλνληαη απφ
ηνπο ζπνπδαζηέο εθθξάδνληαη ζε γεληθνπνηεκέλν επίπεδν.
Γ 1 Γλψζε θαη θαηαλφεζε
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηδεηθλχεη:
o

Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ησλ καζεκάησλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο, θαζψο θαη
ιεπηνκεξή γλψζε νξηζκέλσλ απφ ηα καζήκαηα απηά. Η ιεπηνκεξή γλψζε
πεξηιακβάλεη θαη κία επξεία θαηαλφεζε ησλ αθνινχζσλ:
 Σε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, καδί κε γλψζε ησλ
δπζιεηηνπξγηψλ θαη ηεο παζνινγίαο,
 Σε θηινζνθία θαη πνιηηηθή ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο,
θαζψο θαη ηελ εξκελεία ηεο ζε εζηθή θαη ηεθκεξησκέλε πξαθηηθή,
 Σε ζρέζε θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ πγεία θαη ηελ
πεξίζαιςε,
 Σν ξφιν ησλ ζεξαπεπηψλ ζηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο,
 Σε λνκνζεζία θαη ηνπο επαγγεικαηηθνχο θαη λνκηθνχο θψδηθεο
ζπκπεξηθνξάο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή κέξηκλα.

Γ 2 Γεμηφηεηεο
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηδεηθλχεη:
o
o

Ιθαλφηεηα ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ έλα
επξχ θάζκα πιεξνθνξηψλ,
Ιθαλφηεηα ρξήζεο κεζφδσλ αλαδήηεζεο γηα ηε ζπιινγή θαη εξκελεία
δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
εληζρχζνπλ ή λα σθειήζνπλ ηελ πξαθηηθή,

πληάρζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Σκήκα ηεο
Παγθφζκηαο πλνκνζπνλδίαο Φπζηνζεξαπείαο
Δπξσπατθή Γήισζε Αλαθνξάο γηα ηε Φπζηνζεξαπεία 2003

Δπίλςζη πποβλημάηων
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηδεηθλχεη:
o
o

Λνγηθή θαη ζπζηεκαηηθή ζθέςε,
Ιθαλφηεηα εμεχξεζεο ινγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη
απνθάζεσλ.

ιήςε βηψζηκσλ

Δπικοινωνία
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηδεηθλχεη:
o

Απνηειεζκαηηθέο δεμηφηεηεο ζηελ δηάδνζε πιεξνθνξηψλ, παξνρή
ζπκβνπιψλ θαη επαγγεικαηηθήο γλψκεο ζε ζπλαδέιθνπο, αζζελείο,
πειάηεο, ηνπο ζπγγελείο θαη ζεξαπεπηέο ηνπο, θαη, φπνπ είλαη απαξαίηεην,
ζε νκάδεο ζπλαδέιθσλ ή πειαηψλ.

Σν Δπξσπατθφ Σκήκα ηεο WCPT αλαγλψξηδε πάληα φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ
θπζηνζεξαπεπηή λα δηαζέηεη δεμηφηεηεο ζηηο γιψζζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
εμάζθεζε ηεο θπζηνζεξαπείαο θαη λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηνπο
αζζελείο/πειάηεο. Η άπνςε απηή πξνζηέζεθε ζηηο εηζεγήζεηο γηα ηελ Οδεγία
ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζψλησλ COM (2002) 119
ηειηθφ «ηα πξφζσπα πνπ επσθεινχληαη απφ ηελ αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ αλακέλεηε λα έρνπλ γλψζεηο γισζζψλ γηα ηελ εμάζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο.
Απιθμηηικά ζηοισεία
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηδεηθλχεη:
o

Ιθαλφηεηα θαηαλφεζεο, ρεηξηζκνχ, εξκελείαο θαη παξνπζίαζεο αξηζκεηηθψλ
δεδνκέλσλ.

Τεσνολογία ηηρ πληποθοπίαρ
Ο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα επηδεηθλχεη:
o

Δμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε
ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο.
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ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ
ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ
Παράρηημα 1

Καηάινγνο Δπίζεκσλ νλνκαζηψλ ηνπ επαγγέικαηνο ζε θάζε ρψξα κέινο
ηνπ Δπξσπατθνχ Σκήκαηνο ηεο Παγθφζκηαο πλνκνζπνλδίαο
Φπζηνζεξαπείαο
Ο επαγγεικαηηθφο ηίηινο θαη φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή
ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο πνηθίιεη θαη εμαξηάηαη απφ ηηο ηζηνξηθέο
ξίδεο ηνπ επαγγέικαηνο ζε θάζε ρψξα.
ηελ Δπξψπε, ν πην θνηλφο φξνο θαη ηίηινο είλαη «θπζηνζεξαπεπηήο» θαη
«θπζηνζεξαπεία». Γηα ην ιφγσ απηφ νη φξνη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ
έγγξαθν αιιά κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ νξγαλψζεηο κέιε ηεο WCPT κε
φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηζήκσο απφ απηέο ηηο νξγαλψζεηο θαη ηα κέιε
ηνπο ρσξίο αιιαγή ηνπ λνήκαηνο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ.
ΧΩΡΑ
ΑΤΣΡΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Physiotherapie

ΒΔΛΓΙΟ
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ

Kinesitherapeute

ΚΡΟΑΣΙΑ

ΚΤΠΡΟ
ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ ΣΔΥΙΑ
ΓΑΝΙΑ

Kuпeзumepaпuя

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ
Diplomierter
Physiotherapeut
/
Diplomierte
Kinesitherapeute

Kuпeзumepaпeem u
Pexaбuпumamop

(Physiotherapist with
4-year
University
Degree,
or
Rehabilitator with 3year
University
Degree
Fizikalna terapija or Fizioterapeutski
Fijioterapija
(Physical tehničar
(with
Therapy
or secondary
school
Physiotherapy)
and Viši fizioterapeut
(with
Higher
Education)
Φςζιοθεπαπεία
Φςζιοθεπαπεςηήρ
Fyzioterapie
Fyzioterapeut
Fysioterapi
Fysioterapeut
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ΔΘΟΝΙΑ
ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ

FŰSIOTERAAPIA
Fysioterapia
MasseurKinésiothérapeute

ΓΔΡΜΑΝΙΑ

Physiotherapeutin
Physiotherapeut

ΔΛΛΑΓΑ
ΟΤΓΓΑΡΙΑ
ΙΛΑΝΓΙΑ

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ

Φςζιοθεπαπεία
Physiotherapy
Sjukrapjalfari
(Physiotherapy)
Physiotherapy
Fisioterapista
Phisiotherapeits
Physiotherapy
Physiotherapeut/
Physiotherape utin
Kinésiothérapeute

ΚΑΣΩ ΥΩΡΔ

Fysiotherapeut

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ
ΡΟΤΜΑΝΙΑ
ΔΡΒΙΑ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΙΟ
ΙΠΑΝΙΑ

Fysiotherapeut
Fizjoterapia
Fysioterapia
Kinetoterapie
Fizikalna Terapija
Fisioterapia

ΟΤΗΓΙΑ
ΔΛΒΔΣΙΑ

Sjukgymnastik
Diplomierte/r
Physiotherapeut/in
Fizyoterapi
Physiotherapy

ΙΡΛΑΝΓΙΑ
ΙΣΑΛΙΑ
ΛΔΣΟΝΙΑ
ΛΙΒΑΝΟ
ΛΙΥΣΔΝΣΑΪΝ

ΣΟΤΡΚΙΑ
ΗΝΩΜΔΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ
ΜΓ: Με Γηαζέζηκν
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FŰSIOTERAPEUT
Fysioterapeutti
MasseurKinésiothérapeute
diplomé
or A. ρσξίο παλ. ηίηιν
Β. BSc Φπζηνζεξαπεία
ΒΑ Φπζηνζεξαπεία, MSc
Φπζηνζεξαπεία Diplom
Physiotherapeut
Φςζιοθεπαπεςηήρ
Physiotherapist
Sjukrapjalfari
(Physiotherapist)
Physiotherapist
Laureato in Fisioterapia
ΜΓ
Physiotherapist
Physiotherapie
MasseurKinésiothérapeute dipl.
Bachelor
Φπζηνζεξαπείαο
Fysiotherapeut
Fizjoterapeuta
Fisioterapeuta
Kinetoterapeut
Fizioterapeut
Diplomado Universitario
en Fisioterapia
FisioterapiaFisioterapeuta
Sjukgymnast
Diplomierte/r
Physiotherapeut/in
Fizyoterapist
Physiotherapist

Παξάξηεκα 2
Πεξηγξαθή ηεο Φπζηνζεξαπείαο 1999
Πνηνο ν ιφγνο ηεο Πεξηγξαθήο;
Η χπαξμε ηεο WCPT ππνδεηθλχεη ηελ παγθφζκηα δηάζηαζε ηεο
θπζηνζεξαπεπηηθήο πξαθηηθήο. Η πνηθηιία ησλ νξγαλψζεσλ κειψλ ηεο
απνδεηθλχεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλαγθψλ θαη πιαηζίσλ ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο εληφο ηεο πλνκνζπνλδίαο.
ε απάληεζε πξφηαζεο πνπ θαηαηέζεθε θαηά ηελ 13 ε Γεληθή πλέιεπζε
αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε πεξηγξαθήο ηεο θπζηνζεξαπείαο, ε WCPT μεθίλεζε
κία ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κίαο βάζεο πάλσ ζηελ
νπνία ηα κέιε ηεο πλνκνζπνλδίαο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία
πεξηγξαθή ηεο θπζηνζεξαπείαο πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηηο αλάγθεο ηνπο.
Η WCPT έρεη δεζκεπηεί λα ππνζηεξίμεη ηα κέιε ηεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή.
Μέζα ζε απηφ ην πλεχκα ζρεδηάζηεθε ε πεξηγξαθή ηεο θπζηνζεξαπείαο ζε
απάληεζε ησλ αλαγθψλ πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηα κέιε. Πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν
γηα Γήισζε Θέζεσλ παξά γηα Γήισζε Αξρψλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ην θείκελν
κπνξεί λα πηνζεηεζεί πιήξσο ή κεξηθψο ή λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα εμππεξεηεί
ηηο αλάγθεο ηνπ επαγγέικαηνο. Νέεο έξεπλεο παξέρνπλ πεξαηηέξσ ηεθκεξίσζε
πάλσ ζηελ νπνία ζα νηθνδνκεζεί ε πξαθηηθή ηνπ κέιινληνο. Απηφ είλαη πην
ζεκαληηθφ απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο θίλεζεο ηνπ αλζξψπνπ πνπ είλαη θεληξηθφο
παξάγνληαο γηα ηηο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ηνπ θπζηνζεξαπεπηή. Η κνλαδηθφηεηα
ηεο πξνζθνξάο πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε θπζηνζεξαπεία ζηελ πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε ηελ επφκελε ρηιηεηία πξέπεη λα απνζαθεληζηεί πιήξσο. Η παξνχζα
δήισζε παξνπζηάδεηαη σο ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα δηεμαρζνχλ νη επφκελεο
αλαζεσξήζεηο ηεο πεξηγξαθήο ζε απάληεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο γλψζεο ηεο
θπζηνζεξαπείαο, θαζψο θαη ε απφθξηζε ηνπ επαγγέικαηνο ζηελ αιιαγή ησλ
αλαγθψλ πγείαο ηεο θνηλσλίαο.
Πεξηερφκελα
1

Ση είλαη θπζηνζεξαπεία;
1.1 Η θχζε ηεο θπζηνζεξαπείαο
1.2 Η θχζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θπζηνζεξαπείαο

2

Πνπ αζθείηαη ε θπζηνζεξαπεία;
2.1 Σν πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ θπζηνζεξαπείαο
2.2 Υψξνη φπνπ αζθείηαη ε θπζηνζεξαπεία
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3

Ση ραξαθηεξίδεη ηε θπζηνζεξαπεία;
3.1 Πξνυπνζέζεηο γηα ηε γλψζε θαη ηελ πξαθηηθή ηεο θπζηνζεξαπείαο

4

Πνπ βξηζθφκαζηε ζήκεξα;
4.1 Αξρέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πεξηγξαθή ηεο θπζηνζεξαπείαο

εκείσζε:
Ο επαγγεικαηηθφο ηίηινο θαη φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο
επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο πνηθίιεη θαη εμαξηάηαη απφ ηηο ηζηνξηθέο ξίδεο ηνπ
επαγγέικαηνο ζηε ρψξα φπνπ εδξεχεη ν νξγαληζκφο κέινο ηεο WCPT.
Ο πην θνηλφο φξνο θαη ηίηινο είλαη «θπζηνζεξαπεπηήο» ή «θπζηθνζεξαπεπηήο»
θαη «θπζηνζεξαπεία» ή «θπζηθνζεξαπεία». Οη φξνη θπζηνζεξαπεπηήο θαη
θπζηνζεξαπεία ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ έγγξαθν αιιά κπνξεί λα
αληηθαηαζηαζνχλ απφ νξγαλψζεηο κέιε ηεο WCPT κε φξνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη επηζήκσο απφ απηέο ηηο νξγαλψζεηο θαη ηα κέιε ηνπο ρσξίο
αιιαγή ηνπ λνήκαηνο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ.
1. Ση είλαη θπζηνζεξαπεία;
1.1 Η θχζε ηεο θπζηνζεξαπείαο
Φπζηνζεξαπεία είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε άηνκα θαη πιεζπζκνχο γηα ηελ
αλάπηπμε, δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ζην κέγηζην βαζκφ ηεο θίλεζεο θαη ηεο
ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο. Η θπζηνζεξαπεία
πεξηιακβάλεη παξνρή ππεξεζηψλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε θίλεζε θαη ε
ιεηηνπξγηθφηεηα απεηινχληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ γήξαηνο ή ιφγσ
ηξαπκαηηζκνχ ή αζζέλεηαο. Η πιήξεο θηλεηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ε
θαξδηά ηεο έλλνηαο ηνπ λα είλαη θαλείο πγηήο.
Η θπζηνζεξαπεία αζρνιείηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο
θίλεζεο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο, πξφιεςεο, ζεξαπείαο θαη
απνθαηάζηαζεο. Η θπζηνζεξαπεία εκπεξηέρεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
θπζηνζεξαπεπηή, αζζελψλ ή πειαηψλ, νηθνγελεηψλ θαη ζεξαπεπηψλ, ζε κία
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο δπλαηφηεηαο θίλεζεο θαη ζέζεο ζπκθσλεκέλσλ ζηφρσλ
ρξεζηκνπνηψληαο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ κφλν νη
θπζηνζεξαπεπηέο.
Η μερσξηζηή άπνςε ηνπ θπζηνζεξαπεπηή γηα ην ζψκα θαη ησλ αλαγθψλ θίλεζεο
είλαη βαζηθή ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο ζηξαηεγηθήο
πνπ ζα αθνινπζεζεί θαη ζπλεπήο αλεμάξηεηα ηνλ ρψξν φπνπ αζθείηαη ην
επάγγεικα. Οη ρψξνη απηνί πνηθίινπλ αλάινγα κε ην εάλ ε θπζηνζεξαπεία
πληάρζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Σκήκα ηεο
Παγθφζκηαο πλνκνζπνλδίαο Φπζηνζεξαπείαο
Δπξσπατθή Γήισζε Αλαθνξάο γηα ηε Φπζηνζεξαπεία 2003

ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο, ηελ πξφιεςε, ηε ζεξαπεία ή ηελ
απνθαηάζηαζε.
1.2 Η θχζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θπζηνζεξαπείαο
Η θπζηνζεξαπεία είλαη ε ππεξεζία πνπ παξέρεηαη κφλν απφ ή ππφ ηελ
θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε θπζηνζεξαπεπηή θαη πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε, ηε
δηάγλσζε, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ παξέκβαζε θαη ηελ αμηνιφγεζε.
Η εθηίκεζε πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ησλ αηφκσλ ή ησλ νκάδσλ κε πξαγκαηηθέο
ή πηζαλέο δπζιεηηνπξγίεο, ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο, αλαπεξίεο ή άιιεο
θαηαζηάζεηο κε ηε ιήςε ηζηνξηθνχ, ηε δηεξεχλεζε θαη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ
ηεζη θαη κεηξήζεσλ θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ κε
αλάιπζε θαη ζχλζεζε κέζα ζηα πιαίζηα κίαο δηαδηθαζίαο θιηληθήο ζπιινγηζηηθήο.
Η δηάγλσζε γίλεηαη κε εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε θαη αληηπξνζσπεχεη ην
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θιηληθήο ζπιινγηζηηθήο. Μπνξεί λα εθθξαζηεί σο
πξνο ηε δπζιεηηνπξγία ηεο θίλεζεο ή λα αθνξά θαηεγνξίεο δπζιεηηνπξγηψλ,
ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο, ηθαλφηεηεο/αλαπεξίεο ή θάπνην ζχλδξνκν.
Ο ζρεδηαζκφο αξρίδεη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλάγθεο γηα παξέκβαζε θαη
ζπλήζσο νδεγεί ζηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ παξέκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη κεηξήζηκσλ ζηφρσλ απνηειεζκάησλ πνπ κπνξεί λα γίλνπλ αληηθείκελν
δηαπξαγκάηεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αζζελή/πειάηε, ηελ νηθνγέλεηα ή ηνλ
ζεξαπεπηή. Μπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη θαη ζην λα παξαπεκθζεί ν αζζελήο ζε
θάπνην άιιν εηδηθφ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ρξήδεη θπζηνζεξαπείαο.
Η παξέκβαζε εθαξκφδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη ψζηε λα έρνπκε ζπκθσλεκέλνπο
ζηφρνπο θαη ίζσο λα πεξηιακβάλεη ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε, ελίζρπζε ηεο θίλεζεο,
θπζηθά, ειεθηξνζεξαπεπηηθά θαη κεραληθά κέζα, ιεηηνπξγηθή πξνπφλεζε,
παξνρή βνήζεηαο θαη ζπζθεπψλ, νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο πξνο ηνλ αζζελή,
ηεθκεξίσζε, ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία. Η παξέκβαζε ελδέρεηαη επίζεο λα
ζηξαθεί πξνο ηελ πξφιεςε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνξηζκψλ,
ηεο αλαπεξίαο θαη ησλ ηξαπκαηηζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
πξνψζεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο πγείαο, ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο θπζηθήο
θαηάζηαζεο ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη φινπο ηνπο πιεζπζκνχο.
Η αμηνιφγεζε απαηηεί επαλεμέηαζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ.
2. Πνπ αζθείηαη ε θπζηνζεξαπεία
2.1 Σν πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ θπζηνζεξαπείαο
Η θπζηνζεξαπεία είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο
ππεξεζηψλ πγείαο. Οη θπζηνζεξαπεπηέο αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο αλεμάξηεηα
απφ άιινπο παξνρείο ππεξεζηψλ πγείαο θαη εληφο δηεπηζηεκνληθψλ
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πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη πνηφηεηα
δσήο αηφκσλ κε απψιεηα θαη δηαηαξαρέο θίλεζεο. Οη θπζηνζεξαπεπηέο
αθνινπζνχλ ηνλ δηθφ ηνπο θψδηθα δενληνινγηθψλ αξρψλ. Γηα ην ιφγν απηφ
ελδερνκέλσο λα ηνπο ελδηαθέξνπλ ηα αθφινπζα:
Πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη επεμίαο ησλ αηφκσλ θαη γεληθά ηνπ θνηλνχ θαη ηεο
θνηλσλίαο.
Πξφιεςε δπζιεηηνπξγηψλ, ιεηηνπξγηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη αλαπεξηψλ ζε άηνκα
πνπ θηλδπλεχνπλ απφ αιινησκέλεο θηλήζεηο πνπ νθείινληαη ζε ηαηξηθνχο
παξάγνληεο, θνηλσληθννηθνλνκηθφο παξάγνληεο άγρνπο θαη ζηνλ ηξφπν δσήο
ηνπο.
Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ζψκαηνο, ηδίσο
ηεο θίλεζεο, ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο αλάξξσζεο, ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληθαλφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε
αιινίσζε ηεο θίλεζεο πνπ νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγίεο, ιεηηνπξγηθνχο
πεξηνξηζκνχο θαη αλαπεξίεο.
2.2 Υψξνη φπνπ αζθείηαη ε θπζηνζεξαπεία
Η θπζηνζεξαπεία παξέρεηαη ζε πνηθίινπο ρψξνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ
εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο.
Η ζεξαπεία θαη ε απνθαηάζηαζε ζπλήζσο δηεμάγνληαη ζε κνλάδεο νμέσλ
πεξηζηαηηθψλ θαη θνηλνηηθέο δνκέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, θαη
ηα αθφινπζα:
Ξελψλεο
Ννζνθνκεία
Μνλάδεο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ
Κέληξα Απνθαηάζηαζεο/Γεξνθνκεία
Ιδησηηθά Φπζηνζεξαπεπηήξηα
Δμσηεξηθά Ιαηξεία
Κνηλνηηθέο Γνκέο: Κέληξα Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο, Οίθνη
Δπγεξίαο, Κνηλνηηθά Ιδξχκαηα, Δθπαηδεπηηθά θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα.
Η Πξφιεςε θαη ε Πξνψζεζε ηεο Τγείαο δηεμάγνληαη πηζαλφηαηα ζηηο
αθφινπζεο δνκέο αλ θαη ζπλήζσο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
ζεξαπείαο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο πνπ πξνζθέξεηαη εληφο άιισλ κνλάδσλ
πεξίζαιςεο:
Γπκλαζηήξηα/Health Clubs/Spa
Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Ιαηξηθήο
ρνιεία
Κέληξα Ηιηθησκέλσλ
Αζιεηηθά Κέληξα
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Υψξνη Δξγαζίαο/Δηαηξείεο
Γεκφζηεο δνκέο (π.ρ. εκπνξηθά θέληξα) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο.
3 Ση ραξαθηεξίδεη ηε θπζηνζεξαπεία;
3.1 Πξνυπνζέζεηο γηα ηε γλψζε θαη ηελ πξαθηηθή ηεο θπζηνζεξαπείαο
Οη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο ελζσκαηψλνληαη ζηελ πεξηγξαθή απηή θαη
αληηθαηνπηξίδνπλ ηα βαζηθά δεηήκαηα ηεο θπζηνζεξαπείαο.
Κίνηζη
Η ηθαλφηεηα θίλεζεο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο. Η θίλεζε
εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθξνηεκέλε θαη ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ
ζψκαηνο ζε έλαλ αξηζκφ δηαθνξεηηθφ επηπέδσλ. Η θίλεζε γίλεηαη ζθφπηκα θαη
επεξεάδεηαη απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Η θπζηνζεξαπεία
ζηξέθεηαη πξνο ηηο αλάγθεο θαη ην δπλακηθφ ηεο θίλεζεο ηνπ αηφκνπ.
Μεμονωμένα άηομα
Σα κεκνλσκέλα άηνκα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αιιάδνπλ σο απνηέιεζκα ηεο
απφθξηζήο ηνπο ζε θπζηθνχο, ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο
παξάγνληεο. Σν ζψκα, ην κπαιφ θαη ην πλεχκα ζπκβάινπλ ζηελ άπνςε ησλ
αηφκσλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο επηηξέπνπλ λα αλαπηχμνπλ επίγλσζε ησλ
θηλήζεψλ ηνπο, ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπο. Οη αξρέο εζηθήο
απαηηνχλ απφ ηνλ θπζηνζεξαπεπηή λα αλαγλσξίδεη ηελ αλαηνκία ηνπ αζζελνχο ή
ηνπ λφκηκνπ θεδεκφλα πνπ επηδεηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ.
Αλληλεπίδπαζη
Η αιιειεπίδξαζε ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ
θπζηνζεξαπεπηή θαη αζζελή/πειάηε/νηθνγέλεηαο ή ζεξαπεπηή θαη απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θπζηνζεξαπείαο. Η αιιειεπίδξαζε είλαη πξνυπφζεζε
γηα ζεηηθή αιιαγή ζηελ επίγλσζε ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ θηλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ,
θαη ίζσο ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο. Η αιιειεπίδξαζε
ζπρλά αθνξά ζπλεξγαζίεο εληφο δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ αλαγθψλ ηε ζέζε ζηφρσλ ζρεηηθά κε ηε θπζηνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε θαη
αλαγλσξίδεη ηνλ αζζελή/πειάηε/νηθνγέλεηα θαη ζεξαπεπηή σο ελεξγνχο
ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία απηή.
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Δπαγγελμαηική αςηονομία
Η επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πξνεηνηκάδεη ηνπο θπζηνζεξαπεπηέο σο
απηφλνκνπο ζεξαπεπηέο. Η επαγγεικαηηθή απηνλνκία είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί
γηα
κεκνλσκέλνπο
θπζηνζεξαπεπηέο
θαζφηη
εξγάδνληαη
κε
αζζελείο/πειάηεο/νηθνγέλεηα θαη ζεξαπεπηέο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ
δηάγλσζε ε νπνία ζα θαηεπζχλεη ηηο θπζηνζεξαπεπηηθέο ηνπο παξεκβάζεηο.
Γιάγνωζη
Η δηάγλσζε ζηα πιαίζηα ηεο θπζηνζεξαπείαο είλαη ην απνηέιεζκα κίαο
δηαδηθαζίαο θιηληθήο ζπιινγηζηηθήο πνπ νδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ππαξθηψλ ή
πηζαλψλ δπζιεηηνπξγηψλ, ιεηηνπξγηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ηθαλνηήησλ/αλαπεξηψλ.
θνπφο ηεο δηάγλσζεο είλαη λα θαηεπζχλεη ηνλ θπζηνζεξαπεπηή ζην λα θαζνξίζεη
ηελ πξφγλσζε, λα πξνζδηνξίζεη ηελ θαηαιιειφηεξε ζηξαηεγηθή παξέκβαζεο γηα
ηνλ αζζελή/πειάηε θαη ζην λα κνηξαζηεί καδί ηνπο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
Καηά ηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο, ν θπζηνζεξαπεπηήο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα
εμαζθαιίζεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο απφ άιινπο επαγγεικαηίεο. Δάλ θαηά ηε
δηαδηθαζία δηάγλσζεο πξνθχςνπλ επξήκαηα πνπ είλαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ
γλψζεσλ, εκπεηξίαο ή εηδηθφηεηάο ηνπ, ν θπζηνζεξαπεπηήο ζα παξαπέκςεη ηνλ
πειάηε/αζζελή ζε θάπνηνλ άιιν εηδηθφ.
4 Πνπ βξηζθφκαζηε ζήκεξα;
4.1 Αξρέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πεξηγξαθή ηεο θπζηνζεξαπείαο
Γηα ηελ επεμήγεζε ησλ βαζχηεξσλ αμηψλ πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε δηεζλήο
απηή πεξηγξαθή ηεο θπζηνζεξαπείαο, αθνινπζεί έλαο θαηάινγνο αξρψλ ηηο
νπνίεο αλαγλσξίδεη ε WCPT σο ζεκαληηθέο.
Η WCPT πηζηεχεη φηη κία πεξηγξαθή πξέπεη λα:







ζέβεηαη θαη αλαγλσξίδεη ηελ ηζηνξία θαη ηηο ξίδεο ηνπ επαγγέικαηνο,
νηθνδνκεί πάλσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζχγρξνλεο πξαθηηθήο θαη ηελ
έξεπλα,
επηδέρεηαη δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηνπο πνιηηηζκνχο, ηα πηζηεχσ, ηηο
αλάγθεο πγείαο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ θνηλσληψλ θαη ηηο δνκέο ησλ
ζπζηεκάησλ πγείαο αλά ηνλ θφζκν,
ρξεζηκνπνηεί ηελ νξνινγία πνπ είλαη επξέσο θαηαλνεηή θαη θαηάιιεια
πξνζδηνξηζκέλε,
αλαγλσξίδεη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα κνληέια θαη νξηζκνχο (φπσο ν
νξηζκφο ηεο πγείαο πνπ δίλεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο),
πξνλνεί γηα ηελ ζπλερή αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηνπ επαγγέικαηνο, θαζψο
θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο
θπζηνζεξαπείαο,
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αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ επηζηεκψλ ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο εληφο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θπζηνζεξαπείαο ζε φια ηα επίπεδα,
δίλεη έκθαζε ζηηο αλάγθεο γηα ηεθκεξησκέλε πξαθηηθή φπνηε απηφ είλαη
εθηθηφ,
εθηηκά ηελ αιιειεμάξηεζε ηεο πξαθηηθήο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο εληφο ηνπ επαγγέικαηνο,
αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε ζπλερνχο επαλεμέηαζεο ηεο πεξηγξαθήο θαζφηη
ην επάγγεικα αιιάδεη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πγείαο ηεο θνηλσλίαο θαη
ηελ αλάπηπμε γλψζεο ηεο θπζηνζεξαπείαο,
πξνλνήζεη ηε ξνή ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ πεξηγξαθή
κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ εγγξάθνπ απηνχ ψζηε λα κπνξέζεη λα βνεζήζεη
ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνζδηνξηζκφ ηνκέσλ
έξεπλαο.
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Παξάξηεκα 3
Γισζζάξην Όξσλ
Αλεμάξηεηνη επαγγεικαηίεο
Όζνη παξέρνπλ επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ζε αζζελείο/πειάηεο εθηφο
θξαηηθψλ δνκψλ.
Αμηνιφγεζε
Αλαζεψξεζε θαη εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πεξίζαιςεο ψζηε λα
πξνζδηνξηζηνχλ πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο.
Αηνκηθφο κέληνξαο
χζηεκα αηφκσλ κε εηδηθέο γλψζεηο νη νπνίνη ζπκβνπιεχνπλ θαη
θαζνδεγνχλ.
Απην-θαζνδεγνχκελε κάζεζε
Αλεμάξηεηε κάζεζε ηελ νπνία αθνινπζεί θάπνηνο θνηηεηήο.
Βαζηθέο δεμηφηεηεο
Βαζηθέο θαη νπζηαζηηθέο
θπζηνζεξαπεπηήο.

δεμηφηεηεο

πνπ

πξέπεη

λα

δηαζέηεη

ν

Γεληθέο δεμηφηεηεο
Κνηλέο δεμηφηεηεο ζε φια ηα επαγγέικαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο.
Γλσζηηθέο δεμηφηεηεο
Η δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ζθέςε θαη ζπιινγηζηηθή.
Γηα βίνπ εθπαίδεπζε
Η δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο, πνπ εκπεξηέρεη ηε
ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, θαη ηελ νπνία θάζε άηνκν πξέπεη λα
πηνζεηεί ζήκεξα πνπ ηα πάληα αιιάδνπλ κε ηαρείο ξπζκνχο.
Γήισζε Αλαθνξάο
Πξσηνβνπιία πνπ ιήθζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηεο QAA γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο
θχζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνγξακκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ηαπηφρξνλα ηελ παξνπζίαζε γεληθψλ
πξνζδνθηψλ ζρεηηθά κε ηα πξφηππα γηα ηελ απνλνκή ηίηινπ ζπνπδψλ
ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ θαη ηε δηαηχπσζε ησλ ηδηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ
πνπ πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηδεηθλχνπλ νη θάηνρνη ηέηνησλ ηίηισλ. Η
δήισζε αλαθνξάο πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηε θπζηνζεξαπεία πεξηέρεη
παξαπνκπέο ζε έλα θνηλφ πιαίζην επαγγεικάησλ ηεο πγείαο (QAA, 2001a).
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Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
χζηεκα αλαγλσξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνηχπσλ, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ απηψλ.
Γηεπαγγεικαηηθά ζχλνξα
Καηαλνκή ησλ ξφισλ κέζσ δχν ή πεξηζζνηέξσλ επαγγεικάησλ πγείαο.
Γηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία
Γχν ή θαη πεξηζζφηεξνη επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη καδί κε εληαίν ηξφπν
ν νπνίνο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ ηξφπσλ εξγαζίαο.
Δθηίκεζε
Η ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε θάπνηνπ αζζελνχο,
ιακβάλνληαο ππφςε νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ
ρξεηάδνληαη γηα ηελ θιηληθή δηάγλσζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ
αληηκεηψπηζεο (Stroles, 1998)
Δπαγγεικαηίεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο
Δπαγγεικαηίαο ζηνλ νπνίν ν αζζελήο/πειάηεο κπνξεί λα απνηαζεί άκεζα
ρσξίο παξαπεκπηηθφ απφ άιιν επαγγεικαηία ηεο πγείαο.
Δπαγγεικαηηθή απηνλνκία
Η εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελή /
πειάηε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή γλψζε θαη
πείξα.
Δπίιπζε πξνβιεκάησλ
Αζθήζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο θνηηεηέο λα ειέγρνπλ ηηο
γλψζεηο ηνπο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαηππψλεηαη κία
ιχζε θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο ή δεηήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ
εκβαζχλνπλ ηε γλψζε ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ ελλνηνινγηθέο θαη
κεζνδνινγηθέο δεμηφηεηεο, εληζρχνληαο ηε ζπλνιηθή ηνπο πξνζέγγηζε ζηελ
επαγγεικαηηθή πξαθηηθή.
Δπίπεδν-Καηψθιη
Σν ειάρηζην πξφηππν γηα απφθνηην ηεο θπζηνζεξαπείαο.
Θεσξίεο κάζεζεο
Καζηεξσκέλεο ηδέεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο
Κιηληθέο Δπηζηήκεο
Πεξηιακβάλεη ηελ επηζηήκε ηεο θπζηνζεξαπείαο, ηελ ηαηξηθή θαη άιιεο
επηζηήκεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε θπζηνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή.
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Κιηληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
Γειψζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ κέζσ ζπζηεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
παξνρή βνήζεηαο ζε ζεξαπεπηέο θαη κεκνλσκέλα άηνκα γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο θαηάιιειεο κνξθέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε
ζπγθεθξηκέλνπο θιηληθνχο ηνκείο, ιακβάλνληαο ππφςε πξνζσπηθέο
θαηαζηάζεηο θαη αηνκηθέο αλάγθεο.
Κιηληθή δηαθπβέξλεζε
Κξαηηθή Πξσηνβνπιία (ηνπ 1998) πνπ πξνλνεί ηε δεκηνπξγία πιαηζίνπ
κέζσ ηνπ νπνίνπ νη θνξείο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ζα είλαη
ππφινγνη γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνπλ.
Κιηληθή ζπιινγηζηηθή
Η θξηηηθή θαη αλαιπηηθή ζθέςε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο
θιηληθψλ απνθάζεσλ.
Κιηληθφο εθπαηδεπηήο
Πξνζνληνχρνο ζεξαπεπηήο ν νπνίνο ππνζηεξίδεη άκεζα ηε δηαδηθαζία
κάζεζεο ησλ θνηηεηψλ βάζεη πξαθηηθήο άζθεζεο.
Κψδηθεο πξαθηηθήο
Οη θψδηθεο απηνί κπνξνχλ λα θαζηεξσζνχλ απφ ην επάγγεικα ηεο
θπζηνζεξαπείαο ή λα ελζσκαησζνχλ ζηνπο εζληθνχο θαλφλεο θαη λφκνπο.
Πεξηέρνπλ δενληνινγηθνχο θαλφλεο θαη αξρέο πνπ δηακνξθψλνπλ ην
ππνρξεσηηθφ κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο.
Με δηαθξηηηθή πξαθηηθή
Δπαγγεικαηηθή πξαθηηθή ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ηα άηνκα, νη νκάδεο θαη νη
θνξείο
πξνζπαζνχλ
ελεξγά
λα
εμαζθαιίζνπλ
φηη
θαλέλαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζζελψλ, ησλ ζεξαπεπηψλ, ησλ
ζπλαδέιθσλ ή ησλ θνηηεηψλ) δελ ζα ηχρεη επλντθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο απφ
θάπνηνλ άιιν ή ζα ηχρεη κεηαρείξηζεο βάζεη ηεο ειηθίαο ηνπ, ηνπ ρξψκαηνο
ηνπ δέξκαηφο ηνπ, ηνπ ζξεζθεχκαηνο, ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ, ηνπ
πνιηηηζκνχ ηνπ, ηεο αλαπεξίαο ηνπ, ηεο εζλνηηθήο ή εζληθήο ηνπ θαηαγσγήο,
ηνπ θχινπ ηνπ, ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ηεο ηαηξηθήο ηνπ
θαηάζηαζεο, ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ πγείαο, ηεο εζληθφηεηάο ηνπ, ηνπ
παξνπζηαζηηθνχ ηνπ, ησλ πνιηηηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ, ηεο θπιήο ηνπ, ηεο
ζξεζθείαο ηνπ, ηεο επζχλεο ηνπ πξνο εμαξηψκελα άηνκα, ηεο ζεμνπαιηθήο
ηνπ ηαπηφηεηαο, ζεμνπαιηθψλ ηνπ πξνηηκήζεσλ ή ηεο θνηλσληθήο ηνπ ζέζεο.
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Ννκνζεηηθέο απαηηήζεηο
Βαζική γνώζη η οποία καθιερώθηκε νομικά και αποηελεί ηη βάζει για
περαιηέρω γνώζη.
Οιηζηηθή δηαρείξηζε πγείαο
Η αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο/πειάηε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο βηνινγηθέο,
θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο αλάγθεο ηνπ ελ ιφγσ αηφκνπ κέζα ζην πιαίζην
ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζην ζπίηη, ην
Παξαπεκπηηθέο δηαδηθαζίεο
Οη δηαδηθαζίεο απηέο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα θαη θαζνξίδνληαη απφ
ηελ εζληθή λνκνζεζία, ηηο εζληθέο αξρέο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο.
Πιαίζην επαγγεικάησλ πγείαο
Σν κέξνο απηφ πεξηγξάθεη ηηο ειάρηζηεο πξνζδνθίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο
γηα ηελ αζθαιή θαη αληαγσληζηηθή πξαθηηθή θαη είλαη θνηλέο ζε φινπο ηνπο
εγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζε δηάθνξεο δνκέο παξνρήο
ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο.
Πνιπθιαδηθφηεηα
Έλαο ή θαη πεξηζζφηεξνη επηζηεκνληθνί θιάδνη ζε ζπλεξγαζία.
ΠΣΦ
Παγκόζμια Σσνομοζπονδία Φσζιοθεραπείας (WCPT).
ΔΑ
πλερήο Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε
Σεθκεξησκέλε πξαθηηθή
Γέζκεπζε γηα ρξήζε ηεο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο ηεθκεξίσζεο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πεξίζαιςε ησλ αηφκσλ. Η
δέζκεπζε
απηή
ζπλεπάγεηαη
ηελ
ελζσκάησζε
πξνζσπηθψλ
επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ ζηελ ηεθκεξίσζε πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζσ
ηεο ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο.
ΣΠ
Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξίαο
Φπζηθνζεξαπεία / θπζηνζεξαπεία
πλψλπκνη φξνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επαγγέικαηνο.
Ο επαγγεικαηηθφο ηίηινο θαη φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
πεξηγξαθή ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο πνηθίιεη θαη εμαξηάηαη απφ
ηηο ηζηνξηθέο ξίδεο ηνπ επαγγέικαηνο ζε θάζε ρψξα.
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ηελ Δπξψπε, ν πην θνηλφο φξνο θαη ηίηινο είλαη «θπζηνζεξαπεπηήο» θαη
«θπζηνζεξαπεία». Γηα ην ιφγσ απηφ νη φξνη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
παξφλ έγγξαθν αιιά κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ νξγαλψζεηο κέιε ηεο
WCPT κε φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηζήκσο απφ απηέο ηηο
νξγαλψζεηο θαη ηα κέιε ηνπο ρσξίο αιιαγή ηνπ λνήκαηνο ηνπ παξφληνο
εγγξάθνπ.
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Παξάξηεκα 4
Μέιε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Οκάδαο Δξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο
Πεξηθέξεηαο ηεο WCPT 2000-2003

o
o
o
o
o
o
o

Antonio Lopes (Πνξηνγαιία) – Πξφεδξνο
Marie Donaghy (HB)
Nina Holten (Γαλία)
Regina Zetzinger (Απζηξία)
Virgilia Arton (Ιζπαλία)
Ildiko Balogh (Οπγγαξία)
Birgitta Bergman (νπεδία)

Τα μέλη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ Ομάδαρ Δπγαζίαρ ήηαν ςπεύθςνα για ηην καηάπηιζη
ηηρ Δςπωπαϊκήρ Γήλωζηρ Αναθοπάρ για ηη Φςζιοθεπαπεία.

πληάρζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Σκήκα ηεο
Παγθφζκηαο πλνκνζπνλδίαο Φπζηνζεξαπείαο
Δπξσπατθή Γήισζε Αλαθνξάο γηα ηε Φπζηνζεξαπεία 2003

Παξάξηεκα 5
Οξγαλψζεηο Μέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Σκήκαηνο
ηεο WCPT
Απζηξία
Bundesverband der Diplomieren Physiotherapeutlnnen Osterrichs
Βέιγην
Association des Kinésithérapeutes de Belgique (A.K.B.)
Βνπιγαξία
Bulgarian Association of Kinesitherapists & Rehabilitators (B.A.KR.)
Γαιιία
Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs
(F.F.M.K.R.)
Γεξκαλία
Deutscher Verband fur Physiotherapie-Zentralverband der
Physiotherapeuten/Krankengymnasten (Z.V.K) e.v.
Γαλία
Danske Fysioterapeuter (D.K)
Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο
Union of Physiotherapists of the Czech Republic
Διβεηία
Fédération Suisse des Physiothérapeutes (F.S.P.)
Διιάδα
Παλειιήληνο χλδεζκνο Φπζηνζεξαπεπηψλ
Δζζνλία
Estonian Physiotherapists Association (E.K.A.)
Ηλσκέλν Βαζίιεην
Chartered Society of Physiotherapy (C.S.P.)
Ιξιαλδία
Irish Society of Chartered Physiotherapists (I.S.C.P.)
Ιζιαλδία
Félag Islenskra Sjukrathjalfara (F.I.S.)
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Ιζπαλία
Asociacion Espanola de Fisioterapeutas (A.E.F.)
Ιζξαήι
Israeli Organization of Physiotherapists (I.O.P.)
Ιηαιία
Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I.)
Κάησ Υψξεο
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (K.N.G.F.)
Κξναηία
Croatian Association of Physiotherapists
Κχπξνο
Παγθχπξηνο χιινγνο Φπζηνζεξαπεπηψλ
Λεηνλία
Latvian Physiotherapists Association
Λίβαλν
The Order of Physiotherapists in Lebanon (O.P.T.L.)
Ληζνπαλία
Lithuanian Physiotherapists Association
Ληρηελζηάηλ
Physiotherapeuten Verband Fuerstentum Liechtenstein (P.V.F.L.)
Λνπμεκβνχξγν
Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes (A.L.K.)
Μάιηα
Malta Association of Physiotherapists (M.A.P.)
Ννξβεγία
Norske Fysioterapeuters Forbund (N.F.F.)
Οπγγαξία
Association of Hungarian Physiotherapists (A.H.A.)
Πνισλία
Polish Society of Physiotherapy – SP Zoz Zakkad Rehabilitacji
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Πνξηνγαιία
Associacao Portuguesa de Fisioterapeutas (A.P.F.)
Ρνπκαλία
Romanian Federation of Physical Therapy (R.F.P.T.)
εξβία θαη Μαπξνβνχλην
Association of Physiotherapists of Serbia and Montenegro (APTS&Mn)
ινβελία
Slovenian Association of Physiotherapists
νπεδία
Legitimerade Sjukgymnasters Riksforbund (L.S.R.)
Σνπξθία
Turkey Physical Therapy Organisation (T.P.T.O.)
Φηλιαλδία
Finnish Association of Physiotherapists
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζπκβνπιεπζείηε ηνλ αθφινπζν ηζηφηνπν:
www.physio-europe.org
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