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Διδακτική επίσκεψη  του τμήματος Υγείας της Γ΄ Λυκείου 

Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 

   Οι σπουδές στον τομέα της Υγείας τα τελευταία χρόνια αποτελούν μια σταθερή και 

ελπιδοφόρα επιλογή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου.  Οι μαθητές και μαθήτριες του 

τμήματος Υγείας του σχολείου μας , συμμετείχαν τη Δευτέρα 16/1/2023 σε  

διδακτική και ενημερωτική επίσκεψη, στη Σχολή Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα. Η διδακτική 

επίσκεψη εντάσσεται στα πλαίσια προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού. 

   

 

 Η ενημέρωση των μαθητών μας ξεκίνησε από το Τμήμα Εργοθεραπείας. Η 

καθηγήτρια του τμήματος Δρ κ. Αικατερίνη Κατσιάνα παρουσίασε το πρόγραμμα 

σπουδών του Τμήματος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος των 

Εργοθεραπευτών, το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρούν, 

τις δεξιότητες που καλλιεργούν στους ασθενείς τους, ώστε να διεκπεραιώνουν 

δραστηριότητες και τους λόγους για τους οποίους ένας μαθητής/τρια θα έπρεπε να 

επιλέξει το επάγγελμα του Εργοθεραπευτή.  
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    Οι σπουδές Εργοθεραπείας περιλαμβάνουν μια ποικιλία θεωρητικών μαθημάτων , 

όπως Κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, εργοθεραπείας, παθολογίας, νευρολογίας, 

ανατομίας, γενικής ιατρικής αλλά και εργαστήρια και κλινικές ασκήσεις. 

   Οι εργοθεραπευτές δουλεύουν με τον ασθενή, για να εντοπίσουν τι θέλει να 

επιτύχει και επικεντρώνουν στους τομείς της ζωής, που οι ασθενείς θεωρούν 

σημαντικούς και θέλουν να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αυτούς. Το τμήμα 

απευθύνεται σε νέους και νέες που ενδιαφέρονται να επιλύουν προβλήματα, να 

δουλεύουν με ανθρώπους και να τους βοηθούν.  

(Σύντομη παρουσίαση τμήματος 

https://www.youtube.com/watch?v=PMh6E-x__eg ) 

   Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. Το τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του τον 

Οκτώβριο του 2009 και καλύπτει πλήρως την επιστημονική και τεχνολογική 

κατάρτιση των πτυχιούχων ε θέματα μαιευτικής, γυναικολογίας, νεογνολογίας, 

επαγγελματικής δεοντολογίας, οικογενειακού προγραμματισμού, γενετήσιας αγωγής, 

έρευνας, πρόληψης και αγωγής υγείας. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι Μαίες/ Μαιευτές ως επαγγελματικός κλάδος είναι αριθμητικά πολύ μικρός, 

συγκρινόμενος με τις υπόλοιπες ιατρικές και παραϊατρικές ειδικότητες. Ανάλογα 

μικρός είναι και ο αριθμός των φοιτούντων στα Πανεπιστήμια της χώρας. Ωστόσο, οι 

Μαίες/Μαιευτές έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα να παρέχουν ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες τις συμβουλευτικές τους υπηρεσίες στον τομέα του οικογενειακού 

προγραμματισμού, της ψυχοπροφυλακτικής και της πραγματοποίησης φυσιολογικών 

τοκετών, τελείως αυτόνομα και ανεξάρτητα, χωρίς την παρουσία Μαιευτήρα – 

Γυναικολόγου και χωρίς τις ιατρικές του υποδείξεις ή οδηγίες. 

https://www.youtube.com/watch?v=PMh6E-x__eg
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   Μετά την αποφοίτηση τούς περιμένουν πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής 

αποκατάστασης. Ενδεικτικά:  

 α) το πτυχίο τους είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, β) συνδυάζουν απόλυτα τις έννοιες 

επιστήμονας και επαγγελματίας και διαθέτουν ένα διευρυμένο προφίλ, γ) τους /τις 

περιμένει ένα ευρύ φάσμα δράσης και σύνθετες προκλήσεις σε όλους τους τομείς της 

υγείας, και δ) όσοι/όσες  επιθυμούν μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα. 

   Μία θερμή οικογενειακή ατμόσφαιρα, ένα ήσυχο περιβάλλον σπουδών, άριστες 

προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και η στενή σύζευξη επιστήμης και 

πράξης, χαρακτηρίζουν, όπως δηλώνουν οι απόφοιτοι, τις σπουδές στο τμήμα 

Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

(Σύντομη παρουσίαση τμήματος 

https://www.youtube.com/watch?v=s7VPVzjWx5Y&t=5s  ) 

 

 

Για τη Σχολική Εφημερίδα του 2ου ΓΕΛ 

Σπυρίδων Περδικάργς 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s7VPVzjWx5Y&t=5s
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