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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

 PTHE-485 Πρακτική Άσκηση 20 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Όλα τα μαθήματα του 
προγράμματος 

Επιστημών Ζωής και Υγείας Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό Φυσικοθεραπεία Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος Δρ Σοφία Λαμπροπούλου 4ο 

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Πρόσωπο με πρόσωπο Ναι (1040 ώρες) Κάνενα 

 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι  

• να περάσουν οι φοιτητές στη ρεαλιστική άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή σε 

πραγματικούς εργοδότες 

• να είναι ικανοί οι φοιτητές να αξιολογούν και να θεραπεύουν μυοσκελετικά, νευρολογικά, 

καρδιαγγειακά και άλλα προβλήματα και να τους δίνεται η ευκαιρία να εκτιμήσουν το 

μέγεθος των ικανοτήτων τους υπό την εποπτεία φορέων απασχόλησης 

φυσικοθεραπευτών όπως νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδιωτικές κλινικές και 

φυσικοθεραπευτήρια.  

• να υποβάλλουν την έκθεση τους στο πανεπιστήμιο οι φορείς απασχόλησης σχετικά με την 

εποπτεία και αξιολόγηση των φοιτητών μετά το πέρας της πρακτικής τους 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Συλλέγουν τις υποκειμενικές πληροφορίες από τον ασθενή και να τις καταγράφουν με 

επιστημονικό τρόπο 
2. Πραγματοποιούν μια σωστά δομημένη φυσική εξέταση με βάση το ιστορικό της πάθησης και 

τα πιο πρόσφατα επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα  
3. Αναγνωρίζουν και να κατανοούν την επίδραση των προδιαθετικών και επιβαρυντικών 
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παραγόντων στο πρόβλημα του ασθενή  
4. Παρέχουν συμβουλές εργονομικής και άλλης φύσεως για την αντιμετώπιση των 

προδιαθετικών και επιβαρυντικών παραγόντων 
5. Σχεδιάζουν και εκτελούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την αντιμετώπιση 

των συμπτωμάτων και την λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς 
6. Αναγνωρίζουν πρόωρα τους παράγοντες κινδύνου για χρονιότητα και να προσαρμόζουν την 

παρέμβαση τους ανάλογα 
7. Επιλέγουν τεκμηριωμένα μέσα παρέμβασης για την προοδευτική αποκατάσταση της 

λειτουργικής ανεξαρτησίας του ασθενή 
8. Επαναξιολογούν την επίδραση της θεραπευτικής του παρέμβασης με τεκμηριωμένα μέσα 

αξιολόγησης του αποτελέσματος και να τροποποιούν την παρέμβαση τους ανάλογα 

 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Οι φοιτητές τοποθετούνται σε επιλεγμένα νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, και 
ιδιωτικές κλινικές ή φυσικοθεραπευτήρια όπου απασχολούνται πτυχιούχοι 
φυσικοθεραπευτές μέλη του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπείας.  

2. Οι φοιτητές αξιολογούν και θεραπεύουν ασθενείς με μυοσκελετικά, νευρολογικά, 
καρδιαγγειακά και άλλα προβλήματα υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση πτυχιούχων 
φυσικοθεραπευτών εργαζόμενων στους συγκεκριμένους φορείς απασχόλησης 

3. Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να κρατάει αναλυτικό πορτφόλιο των ασθενών που βλέπει 
καθημερινά με λεπτομερή καταγραφή των ευρημάτων της αξιολόγησης του, του 
πρωτοκόλλου θεραπείας, και την εξέλιξη του ασθενή 

4. Οι φοιτητές αλλάζουν τόπο πρακτικής εξάσκησης κάθε δυο μήνες και σε κάθε αλλαγή είναι 
υποχρεωμένοι να αναλογιστούν και να συντάξουν μια σύνοψη 1000 λέξεων σχετικά με τις 
γνώσεις που απέκτησαν και πως αυτές αναμένεται να επηρεάσουν την περεταίρω κλινική 
τους πράξη 

5. Το βιβλίο πρακτικής άσκησης του φοιτητή που περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των 
περιστατικών και τις τρεις εκθέσεις από τον φοιτητή (σημείο 4) υπογράφονται από τους 
φορείς απασχόλησης του και παραδίδονται στο πανεπιστήμιο με το πέρας της πρακτικής 
ασκησης. 

6. Η πρακτική άσκηση είναι 1040 ώρες. Οι ώρες είναι υποχρεωτικές. Όσες ώρες, για 
οποιωνδήποτε λόγο, χάνονται, οφείλουν να αναπληρωθούν από τους φοιτητές ως 
προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου τους. 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Πρακτική εξάσκηση σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτήρια 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Κλινική επίδοση, Αξιολόγηση Βιβλίου Πρακτικής 
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Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία: 

 

Όλη η βιβλιογραφία που αναγράφεται στα επιμέρους Προγράμματα Μαθημάτων 

 


