Γραφείο Φυσικοθεραπευτών

Oργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Φυσικοθεραπείας

Το Γραφείο Φυσικοθεραπείας προσφέρει επί δεκαετίες σημαντικό κλινικό έργο σε
όλες τις κλινικές του νοσοκομείου. Στο διάστημα των τελευταίων 7 μηνών, έχουν
επιτευχθεί πολύ σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις στο τομέα της οργάνωσης οι
οποίες έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τους
νοσηλευόμενους ασθενείς.
Συγκεκριμένα έχουν επιτευχθεί τα εξής:
1. Μηνιαία ηλεκτρονική καταγραφή των νοσηλευομένων ασθενών ανά
θεραπευτή και κλινική που παραπέμπονται και ακολουθούν καθημερινά
πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.
2. Εφαρμογή
προγράμματος
εναλλαγής
και
απασχόλησης
των
φυσικοθεραπευτών σε όλες τις κλινικές του νοσοκομείου ανά έξη μήνες.
3. Καθημερινή συζήτηση των περιστατικών (πορεία και έκβαση
φυσικοθεραπείας των ασθενών ανά κλινική).
4. Διεξαγωγή εσωτερικών μαθημάτων με συνεχή ενημέρωση των πρόσφατων
επιστημονικών δεδομένων και κλινικών κατευθύνσεων στη φυσικοθεραπεία
5. Οργάνωση του κυκλικού προγράμματος βαρδιών, σε εβδομαδιαία και μηνιαία
βάση και φυσικοθεραπευτική κάλυψη του νοσοκομείου, κατά τα απογεύματα
και τις αργίες για οξέα αναπνευστικά προβλήματα.
6. Κλινική εκπαίδευση φοιτητών ΑΤΕΙ Φυσικοθεραπείας σε όλα τα τμήματα του
νοσοκομείου, στα πλαίσια της εξάμηνης πρακτικής και κλινικής τους άσκησης.
7. Ενεργή συμμετοχή του γραφείου φυσικοθεραπευτών, στο πρόγραμμα της
Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
(Ε.Ε.Π.Ν.Ε.) 2017/18, με παρουσιάσεις περιστατικών, και διεξαγωγή διαλέξεων και
σεμιναριακών μαθημάτων.

Επόμενοι άμεσοι στόχοι γραφείου:
1. Αύξηση των θέσεων απασχόλησης στο γραφείο μας με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου, (σχετικό αίτημα του γραφείου έχει ήδη κατατεθεί)
2. Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, μέσω
ερωτηματολογίου βαθμού ικανοποίησης ασθενών
3. Πρόσκληση για πρακτική άσκηση επιπλέον φοιτητών και από την Ευρωπαϊκή
ένωση με το πρόγραμμα ‘Εrasmus’ από το 2018 σε συνεργασία με τα ΑΤΕΙ
Φυσικοθεραπείας.

4. Σχεδιασμός και διεξαγωγή κλινικής επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο
της φυσικοθεραπείας
Παρά τα προβλήματα και τις γενικότερες δυσκολίες που υπάρχουν, είμαστε σε
εγρήγορση και επιδιώκουμε όχι μόνο τη διατήρηση αλλά και τη συνεχή βελτίωση του
επιπέδου παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στο νοσοκομείο μας.
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