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Avstrijske zdravstvene institucije zanima slovenski kader , pripravljeni so ga
celo štipendirati. Prve štipendije za fizioterapevte v prihajajočem šolskem
letu.
Diplomirana medicinska sestra in fizioterapevt sta izredno iskana poklica tako v Sloveniji kot v
drugih državah Evrope. Temu pritrjujejo tudi podatki Zavoda RS za zaposlovanje ( ZRSZ ) , saj potrebe
delodajalcev po teh kadrih naraščajo. Čakalne vrste v fizioterapiji so večmesečne in primanjkljaj teh

strokovnjakov se bo vse bolj poznal , saj se tudi Slovenci staramo.
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pomanjkanjem kadra se srečuje tudi naša severna soseda Avstrija , kjer je potreba po fizioterapevtih

tako velika , da ne samo , da zaposlujejo Slovence , strokovnjake si želijo zagotoviti tudi s

štipendiranjem slovenskih študentov. V Avstriji se namreč srečujejo z deficitom tega poklica , saj

njihove fakultete izobrazijo le določeno število fizioterapevtov , hkrati pa povečujejo medicinske in

turistične kapacitete , kjer potrebujejo storitve fizioterapevtov , predvsem v zdraviliškem turizmu.
Alma Mater Europaea je nedavno podpisala pismo o nameri z direktorjem fizioterapevtskega

inštituta iz avstrijskega Deutschlandsberga, ki bo zaposloval diplomante Alme Mater v Avstriji in jim
celo štipendiral študij.

NINO VERDNIK V študijskem letu 2019/20 bo okrog 20 študentov fizioterapije lahko prejelo štipendije.

partnerji so namreč pripravljeni štipendirati šolnino študentom Alme Mater , glede na
potrebe manjših bolnišnic in rehabilitacijskih centrov , ter jih po končanem izobraževanju tudi
"Avstrijski

zaposliti. Za podoben vzorec štipendiranja se dogovarjamo še na področju zdravstvene nege , saj je

tako v Avstriji kakor pri nas zaznati pomanjkanje zdravstvenega kadra. Kot kaže , pa so se naši
sosedje zavedeli , kakšen manko zdravstvenega kadra se lahko pojavi v prihodnosti predvsem

pri

manjših institucijah , in se odločili v lastni režiji vlagati v izobraževanje, " je pojasnil dr. Goran
Gumze, vodja mednarodne pisarne Alme Mater. V študijskem letu 2019/20 bo okrog 20 študentov

lahko prejelo štipendije. Kriteriji pridobitve štipendij še niso natančno znani , a Gumze predvideva ,
da bodo želeli najboljše študente. " Za kriterije se še dogovarjamo. Dejstvo je , da mi študente

izobražujemo, oni pa bodo sami podpisali pogodbo o štipendiranju z bodočim delodajalcem.
Vsekakor pa bomo poskrbeli , da za študente ne bo pogubno , če se po končanem študiju ne bodo

odločili zaposliti pri štipenditorju , " zagotavlja vodja mednarodne pisarne. Štipendije bodo
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študentom Alme Mater še kako koristile , saj morajo študij fizioterapije financirati iz lastnega žepa.

Kot je že večkrat opozoril predsednik Alme Mater dr. Ludvik Toplak , ki pravi , da so vsi zasebni

zdravstveni programi v zahodni polovici Slovenije koncesionirani, v vzhodnem delu Slovenije pa
nobeden: "Izobražujemo samo za zaposljive poklice , saj ne želimo zavajati mladih ljudi , ki se po

pridobitvi diplome ali magistrskega naziva lahko prijavijo le na zavodu za zaposlovanje, ker v
njihovi branži zanje ni delovnih mest."

OSEBNI ARHIV Eva Valdhuber, študentka drugega letnika

fizioterapje v študijskem letu 2018/19

Tudi v Sloveniji fizioterapevtov še primanjkuje, predvsem ker se povečujejo rehabilitacijske
kapacitete. Včasih so namreč v velnes centrih delali predvsem maserji , danes v njihove kroge vabijo

fizioterapevte.

Kmalu se bosta v Ljubljani in Novem mestu odprli še dve fakulteti , ki bosta izobraževali

fizioterapevte, zato je pričakovati , kljub temu da se prebivalstvo stara , da se bodo čez pet do deset
let v Sloveniji potrebe po tem kadru zapolnile. " Zato smo mi začeli sodelovati s tujino. Že dlje časa
sodelujemo z različnimi avstrijskimi partnerji , od bolnišnic , različnih inštitutov , rehabilitacijskih

centrov do domov za ostarele , in naši ljudje hodijo delat v Avstrijo. V enem zdravilišču v Bad
Radkersburgu, Radgoni, so doslej zaposlili 18 diplomantov Alme Mater , trenutno jih tam še dela 14 ,

preostali so si poiskali službo drugje. Nemčija , Švica, Italija , Avstrija kar kličejo po zdravstvenih
delavcih , " pravi Gumze , Toplak pa doda , da v tem trenutku Italija potrebuje 75 tisoč fizioterapevtov.
V

avstrijski Štajerski nujno potrebujejo za delo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah kar

240 fizioterapevtov. Na fakulteto Alma Mater se vsako leto vpiše 120 fizioterapevtov. Ena od

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

5

SLOVENIJA

19. 03. 2019

www.vecer.com

Stran/Termin:

študentk je tudi Eva Valduber , študentka drugega letnika fizioterapije. "Če bi bilo vse po mojih
željah in načrtih, " pravi , "bi se po končanem študiju najraje opredelila za športno smer , da bi bila

športna fizioterapevtka , ali pa bi delala z otroki, predvsem pa bi rada šla tudi v tujino , če bi bilo

možno, saj bi rada še bolj razširila znanje , pa tudi pogoji za delo so tam boljši kot pri nas. Predvsem
so med seboj bolj prijazni

in povezani zaposleni, pacienti so bolj odprti in je v takšnih pogojih lažje

delati. Ne nazadnje je tudi plača višja. " Valdhuberjeva je prepričana , da bo po končanem študiju

zaposlitev dobila. Kje, še ne ve. Odprta je za vse možnosti doma in v tujini. Njena največja želja je , da

bi dobila delo fizioterapevta za smučarje.
Diplomanti Alme Mater so zaposleni že skorajda v vseh zdravstvenih ustanovah v Sloveniji , tako v
zdravstvenih domovih , bolnišnicah, domovih za starejše ... " Za zdaj so vsi naši diplomanti

fizioterapije in zdravstvene nege dobili službo ali v Sloveniji ali v tujini. Prav Avstrija jih zvabi
veliko. Trenutno pa dobivamo neposredno naročilo iz Kuvajta , naj jim pošljemo določeno število
naših diplomantov , saj tamkajšnja bolnišnica želi , da jim odpremo oddelek, " opisuje Toplak , kako se

podirajo državne meje pri zaposlitvah.
Ker morajo študentje v času študija opraviti vsaj 920 ur obvezne klinične prakse , lahko pa tudi več

kot 1520 ur , so lahko primerljivi z obsegom prakse v času študija s tujimi študenti fizioterapije , kar
omogoča prehodnost in nadaljevanje študija na domačih in tujih univerzah. Tako jih veliko že med

študijem obvezno prakso opravlja v Avstriji. In kaj študente in diplomante pritegne v Avstriji ?
Predvsem boljši delovni pogoji in višji dohodek , saj je v Avstriji za primerljivo delovno mesto plača

dvakrat višja.
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