
 

Πίνακας Προτεινόμενων Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών, 

Εαρινό 2019-20 

 
ΣΧΟΛΗ:     Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας                                                                  

ΤΜΗΜΑ:    Εργοθεραπείας  

 

Α/Α Τίτλος Θέματος Επιβλέπων/ουσα 

1 Η εφαρμογή της τηλε-υγείας στην Εργοθεραπεία: Προοπτική και Δεοντολογία. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

2 Εργοθεραπεία και η χρήση “έξυπνων συσκευών” σε άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

3 Ο ρόλος της Εργοθεραπείας σε περίοδο πανδημίας. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

4 Ο ρόλος της εργοθεραπείας σε ενήλικες με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

5 Εργοθεραπεία και η εφαρμογή τεχνολογιών "έξυπνου σπιτιού" για την προώθηση ενεργούς και ανεξάρτητης διαβίωσης. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

6 Ανάγκες των Εργοθεραπευτών στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

7 Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις ύστερα από ακρωτηριαστική βλάβη της άκρας χειρός. ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

8 O ρόλος του Εργοθεραπευτή στον παραπληγικό ασθενή ύστερα από κάκωση νωτιαίου μυελού. ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

9 Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά με σπαστικού τύπου εγκεφαλική παράλυση. ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

10 
Ο ρόλος του Εργοθεραπευτή  σε  ασθενείς με Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα με έμφαση στη βελτίωση της κινητικότητας 
της σπονδυλικής στήλης και  της ποιότητας ζωής των ασθενών.  

ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

11 
Μέθοδοι Εργοθεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα με έμφαση στη βελτίωση της κινητικότητας 
της άκρας χειρός. 

ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

12 Ο ρόλος του Εργοθεραπευτή  σε  ασθενείς που έχουν υποστεί κάκωση βραχιονίου πλέγματος. ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

13 
Επίδραση προγραμμάτων Εργοθεραπείας στη φυσική δραστηριότητα, ποιότητα ζωής και ύπνο μετά από αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο. 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

14 
Επίδραση προγραμμάτων Εργοθεραπείας στο εύρος κίνησης των αρθρώσεων σε ασθενείς με σπαστική μορφή εγκεφαλικής 
παράλυσης. 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

15 Επίδραση προγραμμάτων Εργοθεραπείας στη μυϊκή δύναμη σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

16 Η επίδραση προγραμμάτων εργοθεραπείας στη βάδιση σε άτομα με νόσο Parkinson.  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

17 Η επίδραση προγραμμάτων εργοθεραπείας στην ιδιοδεκτικότητα σε παιδιά με σπαστική παράλυση. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
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18 Η επίδραση προγραμμάτων εργοθεραπείας στη γραφή σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

19 Ο ρόλος της Εργοθεραπείας στην πρόληψη της αυτοκτονικότητας. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

20 Εργοθεραπευτικές προσεγγίσεις στην Ψυχιατροδικαστική. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

21 Ο ρόλος της Εργοθεραπείας στην αντιμετώπιση της διπολικής διαταραχής. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

22 Συννοσηρότητα ψυχικών διαταραχών και παθολογικών προβλημάτων. Ο ρόλος της Εργοθεραπείας. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

23 Γηροψυχιατρικοί ασθενείς με ψυχωσικές διαταραχές. Ο ρόλος της Εργοθεραπείας. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

24 Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με μείζονες ψυχικές παθήσεις στο πλαίσιο της κοινότητας. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

25 
Βαθμός ικανοποίησης των ασθενών από τεχνικές Εργοθεραπείας μέσω της  ποιοτικής φροντίδας που τους παρέχεται. 
Συγκριτική μελέτη δύο διαφορετικών τεχνικών και στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του SPSS. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

26 
Αξιολόγηση και προοπτικές της Εργοθεραπείας σε ένα περιβάλλον για παιδιά με αυτιστικές διαταραχές: μια θεωρητική 
ποιοτική ανάλυση και ποσοτική ανάλυση δεδομένων με χρήση του SPSS. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

27 
Η στάση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το ρόλο του εργοθεραπευτή στα παιδιά με δυσκολίες 
ΔΕΠ-Υ. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

28 Μία ποιοτική ανάλυση των δυσκολιών ενός εργοθεραπευτή σε άτομα με ΔΕΠ-Υ και τρόποι αντιμετώπισης αυτών. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

29 
Η επίγνωση των γιατρών σχετικά με την επιστήμη της εργοθεραπείας, και η σπουδαιότητα των εργοθεραπευτών ως μέλη της 
διεπιστημονικής ομάδας. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

30 Βαθμός ικανοποίησης των ασθενών από την ποιότητα φροντίδας των εργοθεραπευτών, συγκριτική, μελέτη. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

31 Η Εργοθεραπευτική παρέμβαση σε περιπτώσεις παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.  ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 

32 Το σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης στους Εργοθεραπευτές. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 

33 Η επαγγελματική ικανοποίηση των Εργοθεραπευτών. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 

34 Η χρήση του παιχνιδιού από τον Εργοθεραπευτή ως μέσο αξιολόγησης και θεραπευτικής παρέμβασης.  ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 

35 Η συμβολή και ο ρόλος του Εργοθεραπευτή σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 

36 Το έργο και τα οφέλη της Εργοθεραπευτικής παρέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών με χρόνια νοσήματα. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 
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37 Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις κατά την πρώτη φάση της εφηβείας σε κορίτσια με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό.  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

38 
Η δυναμική της Εργοθεραπευτικής παρέμβασης στο πλαίσιο λειτουργίας διεπιστημονικής ομάδας για τη διάγνωση και τη 
θεραπευτική πρόταση σε εφήβους. 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

39 
Το burn out των Εργοθεραπευτών στο πλαίσιο λειτουργίας διεπιστημονικής ομάδας για τη διάγνωση και τη θεραπευτική 
παρέμβαση σε εφήβους. 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

40 
Η σημασία της ενσυναίσθησης στην θεραπευτική παρέμβαση του εργοθεραπευτή σε παιδιά στη λανθάνουσα περίοδο (παιδιά 
στη σχολική ηλικία-δημοτικό).  

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

41 Η χρήση του εαυτού στην εδραίωση θεραπευτικής σχέσης στην εργοθεραπεία σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

42 
Η χρήση των δραστηριοτήτων ζωγραφικής στην εργοθεραπευτική αξιολόγηση παιδιών στη λανθάνουσα περίοδο (παιδιά στη 
σχολική ηλικία-δημοτικό). 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

Η επιτροπή πτυχιακών εργασιών 

Πολίτης Ιωάννης           

 

Κουλουμπή Μαρία 


