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Οι υπηρεσίες που παρέχει και οι προοπτικές λειτουργίας κέντρου Αποκατάστασης 

Οργανωµένο και πλήρως εξοπλισµένο Φυσικοθεραπευτήριο 
στο Νοσοκοµείο Κατερίνης 

Πλήρως εξοπλισµένο και 
επαρκώς στελεχωµένο, 

σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, 
στεγάζεται και λειτουργεί το φυσικοθεραπευτήριο 

του Γενικού 
Νοσοκοµείου Κατερίνης, παρέχοντας 

στους ασθενείς το σύνολο 
των φυσικοθεραπευτικών 

υπηρεσιών. Αν και το νοσοκοµείο 
Κατερίνης στεγάζεται στο 

νέο κτίριο εδώ και δύο χρόνια, 
το τµήµα φυσικοθεραπείας δεν 
λειτουργούσε επαρκώς, καθώς 
οι χώροι του στο υπόγειο του 
νοσοκοµείου χρησιµοποιούνται 
από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ και την κατασκευάστρια 

εταιρία. Πριν ano 
µερικές εβδοµάδες η πτέρυγα 
άδειασε κι έτσι το φυσικοθεραπευτήριο 

πλέον λειτουργεί πλήρως. 

To πρωί της Τρίτης ο ∆ιοικητής 
του Νοσοκοµείου Κατερίνης 
Στέργιος Φαρµάκης και 

η προϊσταµένη του τµήµατος 
Κωνοταντίνα καραµίντζα παρουσίασαν 

στους δηµοσιογράφους 
τους χώρους του τµήµατος 

φυσικοθεραπείας. «Εδώ και δύο 
χρόνια τα µηχανήµατα του φυσικοθεραπευτηρίου 

ήταν στοιβαγµένα 
στις αποθήκες, διότι 

ορισµένοι χώροι του τµήµατος 
κάλυπταν τις ανάγκες της ∆ΕΠΑΝΟΜ. 

Μετά την αποµάκρυνση 
της υπηρεσίας, ξεκινήσαµε 
άµεσα τις εργασίες για την 

πλήρη λειτουργία του φυσικοθεραπευτηρίου 
κι έτσι σήµερα 

είµαστε στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσουµε στους κατοίκους 

της Πιερίας πως στο νοσοκοµείο 
λειτουργία ένα άρτια 

οργανωµένο τµήµα φυσικοθεραπείας», 
ανέφερε ο ∆ιοικητής 

του νοσοκοµείου Στέργιος Φαρµάκης. 

Από τον «Καλό Σαµαρείτη» 
στις σύγχρονες εγκατα¬ 

στάσεις 
To τµήµα Φυσικοθεραπείας 

του Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης 
δηµιουργήθηκε το 1984. 

Από τότε ως και τη µεταφορά 
του στο νέο νοσοκοµείο, εγκαταστάθηκε 

στο παράρτηµα του 
νοσοκοµείου, στην ενοικιαζόµενη 

κλινική «Καλός Σαµαρείτης» 
και συγκεκριµένα στο υπόγειο 
του κτιρίου. Σήµερα, το φυσικοθεραπευτήριο 

φιλοξενείται 
σε ιδιαίτερα ευρύχωρους και 
σύγχρονους χώρους και διαθέτει 

όλα τα σύγχρονα µέσα και 
µηχανήµατα φυσικοθεραπείας. 
«Μπορούµε µε βεβαιότητα να 
ισχυριστούµε ότι το φυσικοθεραπευτήριο 

µας αποτελεί ένα 
πλήρως εξοπλισµένο και στελεχωµένο 

φυσικοθεραπευτήριο», 
ανέφερε η προϊσταµένη κα, 
Κωνοταντίνα Καραµίντζα. 

Οι υπηρεσίες 
To τµήµα φυσικοθεραπείας 

του Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης 
διαθέτει εργαστήριο εφαρµογής 

θεραπειών υπέρηχων, 
διαθερµιών, ηλεκτροθεραπειών, 

υπέρυθρων και υπεριωδών 
ακτινών, για την αντιµετώπιση 
διαφόρων παθήσεων όπως αυχεναλγίες, 

ασφυαλγίες, ισχιαλγίες 
κ.a. Αίθουσα εφαρµογής 

θεραπειών µε ψυχρά και θερµά 
επιθέµατα καθώς και παραφινόλουτρα 

για αποθεραπεία καταγµάτων 
άκρων, δυσκαµψίες, 

αγκυλώσεις κ.a. Αίθουσες παθητικής 
και ενεργητικής κινησιοθεραπείας 

για αύξηση του 
εύρους κίνησης των αρθρώσεων. 

Επίσης, διαθέτει αίθουσα 
γυµναστηρίου µε ειδικά όργανα 
γυµναστικής. Τα όργανα αυτά 
χρησιµοποιούνται σε ασθενείς 
µε κινητικά προβλήµατα, σι 
οποίοι χρειάζονται ενδυνάµωση 

των µυών συνήθως µετά από 

τραυµατισµούς ή λειτουργική 
αποκατάσταση, όπως αγγειακά 
εγκεφαλικά επεισόδια. Αίθουσα 
εφαρµογής έλξεων αυχενικής 
και οσφυϊκής µοίρας για παθήσεις 

σπονδυλικής στήλης. Επιπλέον, 
το τµήµα διαθέτει και 

άλλους βοηθητικούς χώρους 
όπως σύγχρονα αποδυτήρια και 
αίθουσες ανάπαυσης ασθενών 
και εργαζοµένων. 

Η εξυπηρέτηση των 
ασθενών 

Οι ασθενείς που εξυπηρετεί 
το φυσικοθεραπευτήριο του 

Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης 
µπορεί να είναι εσωτερικοί, 

δηλαδή να νοσηλεύονται στις 
κλινικές του νοσοκοµείου αλλά 
και εξωτερικοί προσέρχονται 
για φυσικοθεραπεία και αποχωρούν. 

Στους εσωτερικούς ασθενείς 
εφαρµόζονται φυσικοθεραπευτικές 

πράξεις µετά από 
εντολή ιατρού και ανάλογα µε 
τη πάθηση εφαρµόζεται κινησιοθεραπεία 

και αναπνευστικές 
ασκήσεις, ενώ όλοι σι εξωτερικοί 
ασθενείς γίνονται δεκτοί αφού 
προσκοµίσουν παραπεµπτικό 
από ειδικό γιατρό το οποίο έχει 
θεωρηθεί από το ελεγκτή του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Οι παθήσεις οι οποίες αντιµετωπίζονται 
στα εξωτερικά ιατρεία 

του φυσικοθεραπευτηρίου 
είναι κυρίως ορθοπεδικές 

(ορθοπλαοτικές, κατάγµατα 
άκρων και σπονδυλικής στήλης, 

τραυµατισµοί του µυοσκελετικού 
συστήµατος, παθήσεις 

Σ.Σ, τενοντίτιδες κ.a), νευραλγικές, 
όπως αγγειακά εγκεφαλικά 

επεισόδια και νόσος πάρκινσον, 
αλλά και ρευµατολογικές παθήσεις 

και αθλητικές κακώσεις. 
To προσωπικό 
To προσωπικό του τµήµατος 
φυσικοθεραπείας αποτελείται 
από πέντε πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές 

και κατά καιρούς 
δέχεται και φοιτητές για 

την πρακτική τους άσκηση. To 
εργαστήριο λειτουργεί καθηµερινά 

κατά τις πρωινές ώρες και 
για το κλείσιµο ραντεβού έναρξης 

συνεδρίων θεραπείας µπορούν 
να απευθύνονται στα τηλέφωνα 
επικοινωνίας του τµήµατος 
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Προοπτικές λειτουργίας 

κέντρου αποκατάστασης 
Αξίζει να σηµειωθεί πως στο 

τµήµα φυσικοθεραπείας του Γενικού 
Νοσοκοµείου Κατερίνης 

υπάρχουν προοπτικές λειτουργίας 
κέντρου αποκατάστασης. 

Στο τµήµα υπάρχει αίθουσα 
υδροθεραπείας όπου υπάρχουν 

µπανιέρα και πεταλούδα, 
απλή µπανιέρα υδροθεραπείας 
καθώς επίσης και υδρόλουτρα 
άκρων. Ο εξοπλισµός αυτός σε 
συνδυασµό µε τους υπόλοιπους 
χώρους του φυσικοθεραπευτηρίου 

καθώς επίσης και µε την 
ύπαρξη εξειδικευµένου επιστηµονικού 

προσωπικού και κυρίως 
ιατρό ειδικότητας φυσικής 

ιατρικής (φυσίατρος) δηµιουργούν 
τις προϋποθέσεις λειτουργίας 

κέντρου αποκατάστασης. 
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