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Ενστάσεις των φυσικοθεραπευτών για το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
 Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει το διοικητικό συµβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) στην εξελισσόµενη διάρθρωση των τµηµάτων στο νέο Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής.

Το προεδρείο του Συλλόγου διαφωνεί µε την εισήγηση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας σχετικά µε τη
διάρθρωση των τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση
των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.

 

Συγκεκριµένα, η Σύγκλητος εισηγείται - χωρίς καµιά επιστηµονική και ακαδηµαϊκή βάση - τη συγχώνευση
των σχολών Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας.

Προκαλεί, επίσης, αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι δίνονται ανακριβή στοιχεία για το Τµήµα
Φυσικοθεραπείας, το οποίο έχει 13 µέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) και όχι 11 µέλη,
όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

Ο αριθµός πρόκειται να αυξηθεί άµεσα, καθώς άλλα δύο µέλη ΔΕΠ πρώτης βαθµίδας είναι στη διαδικασία
µετάθεσης από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Το προεδρείο του ΠΣΦ εκφράζει τον προβληµατισµό του για την
απόκρυψη του αριθµού των µελών ΔΕΠ δύο τµηµάτων, τα οποία προτείνονται ως αυτοτελή στο
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

 

Το διοικητικό συµβούλιο του Συλλόγου έχει αποστείλει σχετικό υπόµνηµα στη Σύγκλητο, στην ειδική
οκταµελή επιτροπή και στον υπουργό Παιδείας, µε το οποίο αµφισβητεί την υποχρέωση γνωµοδότησης της
Συγκλήτου. Στο υπόµνηµα, αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:

“Η σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου απαιτείται µόνον για την περίπτωση συγχώνευσης, κατάτµησης,
µετονοµασίας ή κατάργησης ΑΕΙ, ενώ δεν επιβάλλεται ως διαδικαστικός τύπος για την περίπτωση
ίδρυσης νέου ΑΕΙ. Κατά συνέπεια, προκειµένου περί της ίδρυσης νέου ΑΕΙ, ο νοµοθέτης δεν καθιερώνει
γνωµοδοτική αρµοδιότητα κάποιας Συγκλήτου, ούτε προβλέπει την υποβολή σχετικής πρότασης από
οποιαδήποτε Σύγκλητο ΑΕΙ’’.

Στο ίδιο κείµενο επισηµαίνεται πως -σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόµου 4485/2017- κάθε
Τµήµα Σχολής ΑΕΙ αναπόφευκτα συνδέεται µε συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο, χωρίς να καθιερώνεται η
δυνατότητα σύνδεσης του Τµήµατος µε περισσότερα, επιστηµονικά πεδία. Ο συγκεκριµένος ρόλος της
κάλυψης µιας ενότητας συγγενών επιστηµονικών κλάδων ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στη Σχολή.

 

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος
Λυµπερίδης αναφέρει τα εξής:

«Ο ΠΣΦ θεωρεί ότι η πρόταση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθηνών προέρχεται από καθ' ύλην αναρµόδιο
όργανο. Προφανώς, δεν αναπτύσσει κάποια δεσµευτική ισχύ, έρχεται σε προφανή αντίθεση µε τις
διατάξεις του νόµου 4485/2017, ενώ δηµιουργεί σύγχυση στον κύκλο των επαγγελµατικών δικαιωµάτων
των φυσικοθεραπευτών και των εργοθεραπευτών».

 

Σύµφωνα µε τον κ. Λυµπερίδη, η συγκεκριµένη εισήγηση είναι διάτρητη και σε καµιά  περίπτωση
δεν πρέπει να  ληφθεί υπόψη όσον αφορά  το τµήµα  Φυσικοθεραπείας, το οποίο πληροί όλες
τις προϋποθέσεις (ακαδηµαϊκές και νοµικές) για  να  είναι αυτοτελές και αυτοδύναµο στο
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.
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ΠΦΣ: Αγωνία για τη µείωση των δαπανών για την ειδική αγωγή
Με αφορµή την Κυριακή 3η Δεκεµβρίου - Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει την καθοριστική σηµασία του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης
παρέµβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, η οποία εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό.Η
αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία. Ο ρόλος του
φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος. Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και,
κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες συνάνθρωποί µας. Αντί η πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις
αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες
αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την
φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΦΣ)
εξέφρασε...
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Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία η 3η Δεκεµβρίου
Η 3η Δεκεμβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, με σκοπό να εστιάσουμε την
προσοχή µας στα δικαιώµατα και τις δυνατότητες των ατόµων µε αναπηρία, να βελτιώσουµε την ποιότητα
ζωής τους και να υλοποιήσουµε µεταρρυθµίσεις που θα εξασφαλίσουν την κοινωνική τους ενσωµάτωση.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1 στους 6 πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει
κάποιο είδος αναπηρίας, πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι άτομα με αναπηρία και περίπου
190.000.000 αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή, εξαιτίας της αδυναμίας της
κοινωνίας να λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας, τις δυνατότητες και τις ειδικές
της ανάγκες, περιθωριοποιώντας την και στερώντας από αυτήν τη συμμετοχή στα κοινωνικά, δημόσια
αγαθά και υπηρεσίες.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών μέσα από ποικίλα προγράμματα υποστήριξης και
δράσεις επιδιώκει τη μείωση των συνεπειών της οπτικής αναπηρίας, την πραγματική ισότητα, τις ίσες
ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή, επιθυμώντας πάντα την προαγωγή μιας κοινωνίας
που λειτουργεί µε τις αρχές του σεβασµού, της αποδοχής και της αλληλεγγύης και θεωρώντας τη διάκριση
λόγω αναπηρίας, παραβίαση της εγγενούς αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του ατόµου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις ενημέρωσης σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 4 και 8 Δεκεµβρίου.

Συγκεκριµένα:
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, 10:00 – 14:00 και 16:00-20:00 στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» στο
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρίες(Ε.Σ.Α.μεΑ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Π.Σ.Τ) και το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος»:
βιωματικές δράσεις σχετικά με τις Τεχνικές Βλέποντος Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας,
παρουσίαση της γραφής Τυφλών Braille και δράσεις µε Προσοµοιωτή Σκύλου Οδηγού - DogSim.
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, 4ο Γενικό Λύκειο Νέας Σμύρνης: βιωματικά εργαστήρια για Τεχνικές Βλέποντος
Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας.
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, 6:30 μ.μ. στο Κινηματοθέατρο ΑΛΕΚΑ σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Ζωγράφου: εκδήλωση ευαισθητοποίησης και αποδοχής της αναπηρίας με
ομιλία από τον κ. Στέργιο Σιούτη (μέλος του ΔΣ του ΚΕΑΤ), με θέμα: «Άτομα με προβλήματα όρασης,
Αναζητήσεις και Προοπτικές», με μουσικό πρόγραμμα από τις χορωδίες Γυμνασίων του Δήμου Ζωγράφου &
την Ορχήστρα του ΚΕΑΤ, και προβολή της ταινίας «ΤΑ ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΑ» του Νίκου Γραµµατικού.
ΠΣΦ: Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει
την καθοριστική σημασία του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιμης παρέμβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση
βλάβης, η οποία εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό.

«Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου μας είναι μια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία.

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, βιώνουμε όλοι μας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί μας. Αντί η Πολιτεία να αυξήσει την μέριμνα για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, η βαθιά
οικονομική κρίση έχει φέρει σε ακόμη δυσκολότερη θέση τις ομάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η ραγδαία μείωση των δημοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυμπερίδης σημειώνει ότι «η Πολιτεία πρέπει να μεριμνά ,να οργανώνει και
να στελεχώνει κάθε δημόσια μονάδα, στην οποία φοιτούν άτομα με ιδιαίτερες δυσκολίες . Επίσης, πρέπει
να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δημόσιο σύστημα αποκατάστασης, το οποίο θα λειτουργεί με όλα
εκείνα τα διεθνή πρότυπα και, γι αυτό το σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα
στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας».

Ενηµερωτική εκδήλωση στον «Ευαγγελισµό»
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Με αφορμή την Κυριακή 3η Δεκεμβρίου, το Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠΦ) του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) διοργανώνει ενημερωτική - επιστημονική εκδήλωση,
ανοιχτή για όλους, με θέμα «Από την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία στην ενηλικίωση και την ενεργό
δράση». 

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο «Δώμα» του νοσοκομείου της Αθήνας «Ευαγγελισμός», από τις 10:30
έως τις 13:30, ενώ ο χώρος της εκδήλωσης είναι προσβάσιµος για τα άτοµα µε αναπηρία.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αναπηρία, καθώς και η
εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, τόσο μεταξύ επιστημόνων από το χώρο της Φυσικοθεραπείας όσο
και µεταξύ ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ).

Οι βιωματικές εμπειρίες των ομιλητών, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε τη ζωή τους η
Φυσικοθεραπεία, από την παιδική ηλικία έως σήμερα, θα συμβάλουν στην πληρέστερη και βαθύτερη
κατανόηση των θεµάτων της αναπηρίας.

Πηγή: Βήµα
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ΠΦΣ: Αγωνία για τη µείωση των δαπανών για την ειδική αγωγή
Με αφορµή την Κυριακή 3η Δεκεµβρίου - Παγκόσµια  Ηµέρα  Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει την καθοριστική σηµασία  του Φυσικοθεραπευτή
και της πρώιµης παρέµβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, η οποία  εγκαθίσταται
στον ανθρώπινο οργανισµό.Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας
είναι µια  εξαιρετικά  λεπτή και πολύπλοκη, πολλές φορές, διαδικασία , η οποία  απαιτεί την
άριστη διεπιστηµονική συνεργασία . Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα  πολύτιµος.

Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΦΣ) εξέφρασε την οδύνη του και την ανησυχία του για τη
ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, που
χρηµατοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα -ΕΣΠΑ.

Στην σχετική επιστολή, την οποία απέστειλε την Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου ο ΠΦΣ, ο Σύλλογος υπενθυµίζει µε
νόηµα ότι οι δηµόσιες δαπάνες για την ειδική αγωγή µειώνονται δραµατικά, παρά το γεγονός ότι «το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα - στο πλαίσιο µιας νέας νοµικοπολιτικής προσέγγισης - υιοθέτησε τη
φιλοσοφία της ένταξης των παιδιών µε αναπηρία και των παιδιών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες στο
δηµόσιο σχολείο, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελµατική δραστηριότητα».

Με τέτοιες πολιτικές το Κράτος στερεί από τους συγκεκριµένους µαθητές τη µοναδική διέξοδο, τους
καταδικάζει και τους καθηλώνει στην ενήλικη ζωή τους, προκαλώντας έτσι αδιέξοδο σε αυτήν την οµάδα
πληθυσµού, µε τα πλέον δραµατικά και πολλά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Κος Πέτρος Λυµπερίδης τονίζει:

«Η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά, να οργανώνει και να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία
φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες δυσκολίες.

Επίσης, πρέπει να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δηµόσιο σύστηµα αποκατάστασης, το οποίο θα
λειτουργεί µε όλα εκείνα τα διεθνή πρότυπα και, γι αυτό το σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας».
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Αντιδρά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών στην σχεδιαζόµενη
διάρθρωση των τµηµάτων στο νέο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

Από τον Πανελλήνιο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) εξεδόθη την Παρασκευή 1 Δεκεµβρίου η εξής
ανακοίνωση:

"Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει το διοικητικό συµβούλιο του Πανελληνίου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) στην εξελισσόµενη διάρθρωση των τµηµάτων
στο νέο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Το προεδρείο του Συλλόγου διαφωνεί με την εισήγηση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας
σχετικά με την διάρθρωση των τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο
θα προκύψει από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.

 

Συγκεκριμένα, η Σύγκλητος εισηγείται - χωρίς καμιά επιστημονική και ακαδημαϊκή
βάση - την συγχώνευση των σχολών Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας.

Προκαλεί, επίσης, αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι δίνονται ανακριβή στοιχεία για το
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, το οποίο έχει 13 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού
(ΔΕΠ) και όχι 11 µέλη, όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

Ο αριθμός πρόκειται να αυξηθεί άμεσα, καθώς άλλα δύο μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας
είναι στην διαδικασία μετάθεσης από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Το προεδρείο του ΠΣΦ
εκφράζει τον προβληματισμό του για την απόκρυψη του αριθμού των μελών ΔΕΠ δύο
τµηµάτων, τα οποία προτείνονται ως αυτοτελή στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

 

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου έχει αποστείλει σχετικό υπόμνημα στη
Σύγκλητο, στην ειδική οκταμελή επιτροπή και στον υπουργό Παιδείας, με το οποίο
αμφισβητεί την υποχρέωση γνωμοδότησης της Συγκλήτου. Στο υπόμνημα
αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:

“Η σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου απαιτείται μόνον για την περίπτωση συγχώνευσης,
κατάτμησης, μετονομασίας ή κατάργησης ΑΕΙ, ενώ δεν επιβάλλεται ως διαδικαστικός
τύπος για την περίπτωση ίδρυσης νέου ΑΕΙ. Κατά συνέπεια, προκειμένου περί της
ίδρυσης νέου ΑΕΙ, ο νομοθέτης δεν καθιερώνει γνωμοδοτική αρμοδιότητα κάποιας
Συγκλήτου, ούτε προβλέπει την υποβολή σχετικής πρότασης από οποιαδήποτε
Σύγκλητο ΑΕΙ’’.

Στο ίδιο κείµενο επισηµαίνεται πως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9, του Νόµου
4485/2017, κάθε Τμήμα Σχολής ΑΕΙ αναπόφευκτα συνδέεται με συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο, χωρίς να καθιερώνεται η δυνατότητα σύνδεσης του Τμήματος με
περισσότερα, επιστημονικά πεδία. Ο συγκεκριμένος ρόλος της κάλυψης μιας ενότητας
συγγενών επιστηµονικών κλάδων ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στην Σχολή.

 

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών Πέτρος Λυµπερίδης αναφέρει τα εξής:

“Ο ΠΣΦ θεωρεί ότι η πρόταση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθηνών προέρχεται από
καθ' ύλην αναρμόδιο όργανο. Προφανώς, δεν αναπτύσσει κάποια δεσμευτική
ισχύ, έρχεται σε προφανή αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017, ενώ
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δημιουργεί σύγχυση στον κύκλο των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
φυσικοθεραπευτών και των εργοθεραπευτών”.

 

Σύμφωνα με τον κ. Λυμπερίδη, η συγκεκριμένη εισήγηση είναι διάτρητη και σε καμιά
περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά το τμήμα Φυσικοθεραπείας, το
οποίο πληροί όλες τις προϋποθέσεις (ακαδημαϊκές και νομικές) για να είναι αυτοτελές
και αυτοδύναµο στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής".
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Σηµαντικός ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στη ΧΑΠ
Η Χρόνια  Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια  (ΧΑΠ) είναι µία  ασθένεια  που προλαµβάνεται σε
µεγάλο βαθµό. Η αποφυγή έναρξης του καπνίσµατος και η έγκαιρη διακοπή του, µειώνουν
κατακόρυφα  την πιθανότητα  να  νοσήσει κάποιος από ΧΑΠ. Οι θεραπευτικές µέθοδοι
αποσκοπούν στη βελτίωση των συµπτωµάτων και στη µείωση των εξάρσεων. Η
φυσικοθεραπευτική παρέµβαση είναι µεγίστης σηµασίας, καθώς προσφέρει πολλαπλά
οφέλη, τα  οποία  έχουν αποδειχθεί ερευνητικά . 

Οι στόχοι της φυσικοθεραπείας στη ΧΑΠ είναι οι εξής:

·    Εκµάθηση του σωστού τρόπου αναπνοής

·    Eνδυνάµωση των αναπνευστικών µυών

·    Διευκόλυνση της αποµάκρυνσης των εκκρίσεων

·    Εκµάθηση των ασθενών στη σωστή λήψη εισπνεόµενων φαρµάκων και της συµµόρφωσης στη θεραπεία

·    Συµµετοχή σε δοµηµένα και εξατοµικευµένα προγράµµατα άσκησης

Ασθενείς µε ΧΑΠ που έχουν ακολουθήσει προγράµµατα φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης διαπίστωσαν
σηµαντική βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της λειτουργικής ικανότητας τους, µείωση της
δύσπνοιας και της κόπωσης, µείωση της συχνότητας παροξύνσεων, βελτίωση της ποιότητας ζωής, µείωση
των επισκέψεων στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών ενός νοσοκοµείου και στα τακτικά εξωτερικά
ιατρεία και  µείωση των εισαγωγών στο νοσοκοµείο.

Ως εκ τούτου, ο φυσικοθεραπευτής έχει καθοριστικό ρόλο στην αντιµετώπιση της νόσου και συµβάλλει τα
µέγιστα στη βελτίωση της καθηµερινότητας των ασθενών µε ΧΑΠ.

Το Επιστηµονικό Τµήµα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης
(Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) µέσω δράσεων προάγει, αναγνωρίζει,
εκπαιδεύει, αλλά και ενηµερώνει το ευρύ κοινό, για τη σηµασία της έγκαιρης διάγνωσης, πρόληψης,
αξιολόγησης και κλινικής εφαρµογής της κατάλληλης φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης σε ασθενείς µε
ΧΑΠ.
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Δράση φυσικοθεραπευτών για ενίσχυση της πρόληψης
Περίπτερο ενηµέρωσης του κοινού για διάφορες παθήσεις αλλά και τους τρόπους αντιµετώπισης στήθηκε
χθες από το πρωί µέχρι και το µεσηµέρι από το περιφερειακό τµήµα Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας στο
πλαίσιο πρωτοβουλίας για την τόνωση της πρόληψης.
Πολλοί ήταν οι συµπολίτες που πέρασαν από το σηµείο ενηµέρωσης λαµβάνοντας πλούσιο υλικό αλλά και
συνοµιλώντας µε τους ίδιους τους φυσικοθεραπευτές που τους πληροφόρησαν κατάλληλα.

Θεµατικές ενότητες για τις οποίες έγινε η ενηµέρωση ήταν µεταξύ άλλων η παιδιατρική φυσικοθεραπεία, η
γηριατρική, τα µυοσκελετικά προβλήµατα, η φυσικοθεραπεία στον αθλητισµό και τη γυναικολογία, καθώς
και σε ζητήµατα της σπονδυλικής στήλης.
Παράλληλα οι φυσικοθεραπευτές προχώρησαν και σε αξιολογήσεις σε άτοµα της Τρίτης Ηλικίας για την
πρόληψη των πτώσεων, ενώ πραγµατοποιήθηκαν και κάποια ειδικά τεστ.
Ο πρόεδρος του τοπικού τµήµατος Φυσικοθεραπευτών κ. Στέλιος Σιουµουρέκης υπογράµµισε πως «µε την
ενηµερωτική αυτή δράση αναδείξαµε τον πολυδιάστατο ρόλο που µπορεί να παίξει η φυσικοθεραπεία στον
τοµέα της υγείας. Συγκεντρώσαµε όλο το υλικό για διάφορους τοµείς και ενηµερώσαµε τους συµπολίτες
στα θέµατα της πρόληψης. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόµη η πρόληψη και εκεί πρέπει να δοθεί
έµφαση, κάτι που ήδη γίνεται στο εξωτερικό. Γι’ αυτό και σε εµάς ο κόσµος φτάνει, όταν υποφέρει».

Μεγάλη η καθυστέρηση στην εξόφληση από τον ΕΟΠΥΥ
Ένα από τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος, είναι η µεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση
από τον ΕΟΠΥΥ µε τον οποίο οι φυσικοθεραπευτές είναι συµβεβληµένοι.
Ο κ. Σιουµουρέκης επισήµανε πως «ο ΕΟΠΥΥ έχει καθυστερήσει να µας πληρώσει πέντε µήνες. Είναι το
µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα φυσικοθεραπευτήρια. Δυστυχώς το Κράτος έχει µάθει να µην
πληρώνει. Και όχι µόνο καθυστερεί να µας πληρώσει, αλλά ο ΕΟΠΥΥ κάνει και µεγάλες περικοπές. Είναι µια
απίστευτη αδικία αυτό που γίνεται. Δουλεύουµε και µας κόβουν µήνες άδικα, ενώ δεν έχουµε κάποια
ελάφρυνση, καθώς τα έξοδα τρέχουν κανονικά».
Στη Μαγνησία λειτουργούν περίπου 60 φυσικοθεραπευτήρια.
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Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία η 3η Δεκεµβρίου

Η 3η Δεκεµβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, µε σκοπό να εστιάσουµε την
προσοχή µας στα

δικαιώµατα και τις δυνατότητες των ατόµων µε αναπηρία, να βελτιώσουµε την ποιότητα ζωής τους και
να υλοποιήσουµε µεταρρυθµίσεις που θα εξασφαλίσουν την κοινωνική τους ενσωµάτωση.
Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 1 στους 6 πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει
κάποιο είδος αναπηρίας, πάνω από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι είναι άτοµα µε αναπηρία και περίπου
190.000.000 αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην καθηµερινή τους ζωή, εξαιτίας της αδυναµίας της
κοινωνίας να λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης οµάδας, τις δυνατότητες και τις ειδικές
της ανάγκες, περιθωριοποιώντας την και στερώντας από αυτήν τη συµµετοχή στα κοινωνικά, δηµόσια
αγαθά και υπηρεσίες.

Παυλόπουλος: Η στήριξη των ατόµων µε αναπηρία κριτήριο
ανθρωπισµού
«Η στήριξη των ατόµων µε αναπηρία είναι κριτήριο αφενός της στάθµης του ανθρωπισµού που πρέπει να
διέπει την κρατική και κοινωνική οργάνωση. Και, αφετέρου, της εφαρµογής της αριστείας στην πράξη»
τονίζει ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, σε µήνυµά του για τη την παγκόσµια ηµέρα
και αναφέρετε στις διατάξεις του Συντάγµατος που καθορίζουν επακριβώς τις υποχρεώσεις της πολιτείας
αλλά και του κοινωνικού συνόλου απέναντι στα άτοµα µε αναπηρία.

«Και τούτο διότι πολιτεία και κοινωνία οφείλουν, ιδίως στο πλαίσιο της αναλογικής ισότητας, να
διασφαλίζουν στα άτοµα µε αναπηρία τα µέσα εκείνα, που τους επιτρέπουν να συνεισφέρουν αυτό το
οποίο πραγµατικώς δύνανται στην όλη προσπάθεια εξυπηρέτησης τόσο του γενικού κοινωνικού όσο και
του δηµόσιου συµφέροντος», προσθέτει ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας.

Γεννηµατά: Να γίνουν πράξη τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία
«Η ένταξη και συµµετοχή των Ατόµων µε Αναπηρία στην οικονοµική και κοινωνική ζωή, αποτελεί βασική
παράµετρο της πολιτικής µας. Η παράταξή µας διαχρονικά από όποια θέση κι αν βρέθηκε δηµιούργησε
πολιτικές, θεσµούς και δοµές ουσιαστικής και έµπρακτης στήριξης των Ατόµων µε Αναπηρία και των
οικογενειών τους. Όλες οι µεγάλες αλλαγές που έγιναν στη µεταπολίτευση για την στήριξη των Ατόµων µε
Αναπηρία, έχουν την σφραγίδα µας», τονίζει σε µήνυµά της µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα η πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, Φώφη Γεννηµατά

Και  σηµειώνει ότι «σήµερα, µε το “Κίνηµα Αλλαγής”, σε συνεργασία µε το αναπηρικό κίνηµα της χώρας,
κοιτάµε µπροστά και µε το σχέδιο “Ελλάδα”, προωθούµε ένα ευρύ πρόγραµµα δηµόσιων πολιτικών, για την
ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής προστασίας των Ατόµων µε Αναπηρία και των οικογενειών τους».
«Κατοχυρώνουµε», προσθέτει, «τη διάσταση της Αναπηρίας, ως βασικό στοιχείο σε κάθε πράξη της
εκτελεστικής η νοµοθετικής εξουσίας, µε στόχο να γίνουν πράξη τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία
στη µόρφωση, την εργασία και την συµµετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι».

Ποτάµι: Συντονισµένη παρέµβαση και όχι αποσπασµατικές λύσεις
«Είναι θλιβερό, οι άνθρωποι µε αναπηρία και οι οικογένειές τους να αποτελούν µε διαφορά το φτωχότερο
κοινωνικό στρώµα. Οι ανάγκες που προκαλούνται σε οικονοµικό επίπεδο, λόγω της αναπηρίας τους, δεν
καλύπτονται από τα επιδόµατα αναπηρίας, γεγονός που τους εµποδίζει να έχουν ένα ανεκτό επίπεδο
διαβίωσης», αναφέρει στο δικό του µήνυµα το Ποτάµι επικαλούµενο στοιχεία από το πρώτο Δελτίο του
Παρατηρητηρίου της ΑµεΑ  για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό στα άτοµα µε αναπηρία.

Και συµπληρώνει ότι, «τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν είναι πολλά και αφορούν όλους σχεδόν τους
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τοµείς δράσεις του Κράτους. Απαιτείται, λοιπόν, ολοκληρωµένη και συντονισµένη παρέµβαση και όχι
αποσπασµατικές λύσεις».

Εκδηλωσεις του ΚΕΑΤ
Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών µέσα από ποικίλα προγράµµατα υποστήριξης και
δράσεις επιδιώκει τη µείωση των συνεπειών της οπτικής αναπηρίας, την πραγµατική ισότητα, τις ίσες
ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή, επιθυµώντας πάντα την προαγωγή µιας κοινωνίας
που λειτουργεί µε τις αρχές του σεβασµού, της αποδοχής και της αλληλεγγύης και θεωρώντας τη διάκριση
λόγω αναπηρίας, παραβίαση της εγγενούς αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του ατόµου.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις ενηµέρωσης σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στις 4 και 8 Δεκεµβρίου.

Συγκεκριµένα:

Την Δευτέρα  4 Δεκεµβρίου ο Σύλλογος των Ατόµων µε Αναπηρία  Ν. Χαλκιδικής «Η
ΑΓΑΠΗ», θα  πραγµατοποιήσει πορεία  µε την ευκαιρία  της ηµέρας των Ατόµων µε
Αναπηρία .
Στην πορεία  έχουν προσκληθεί οι µαθητές των Σχολείων Ειδικής Αγωγής του Νοµού, οι
µαθητές του ΚΕΦΙΑΠ Πολυγύρου, οι ένοικοι του Ψυχιατρικού Ξενώνα  «ΔΙΑΠΟΡΟΣ», οι
ένοικοι του Κέντρου Ηµέρας «ΑΝΑΤΟΛΗ».
Η πορεία  θα  πραγµατοποιηθεί από το Μνηµείο Ηρώων στις 10:00, µέχρι το Δηµαρχείο
Πολυγύρου.
Θα  κατατεθούν αιτήµατα  των ΑµεΑ στον Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Ιωάννη και στον
Δήµαρχο κ. Ζωγράφο Αστέριο
Δευτέρα  4 Δεκεµβρίου, 10:00 – 14:00 και 16:00-20:00 στην αίθουσα  «Μανώλης
Αναγνωστάκης» στο Δηµαρχείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Δήµο Θεσσαλονίκης, την
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες(Ε.Σ.Α.µεΑ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τυφλών (Π.Σ.Τ) και
το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος»: βιωµατικές δράσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Βλέποντος
Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας, παρουσίαση της γραφής Τυφλών Braille και δράσεις µε
Προσοµοιωτή Σκύλου Οδηγού - DogSim.
Δευτέρα  4 Δεκεµβρίου, 4ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης: βιωµατικά εργαστήρια για Τεχνικές
Βλέποντος Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας.
Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου, 6:30 µ.µ. στο Κινηµατοθέατρο ΑΛΕΚΑ σε συνεργασία µε την Ένωση
Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων Δήµου Ζωγράφου: εκδήλωση ευαισθητοποίησης και αποδοχής της
αναπηρίας µε οµιλία από τον κ. Στέργιο Σιούτη (µέλος του ΔΣ του ΚΕΑΤ), µε θέµα: «Άτοµα µε
προβλήµατα όρασης, Αναζητήσεις και Προοπτικές», µε µουσικό πρόγραµµα από τις χορωδίες
Γυµνασίων του Δήµου Ζωγράφου & την Ορχήστρα του ΚΕΑΤ, και προβολή της ταινίας «ΤΑ
ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΑ» του Νίκου Γραµµατικού.

ΠΣΦ: Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει
την καθοριστική σηµασία του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης παρέµβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση
βλάβης, η οποία εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό.

«Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία.

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος.

Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η Πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυµπερίδης σηµειώνει ότι «η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά ,να οργανώνει και
να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία  φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες δυσκολίες . Επίσης, πρέπει
να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δηµόσιο σύστηµα αποκατάστασης, το οποίο θα λειτουργεί µε όλα
εκείνα τα διεθνή πρότυπα και, γι αυτό το σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα
στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας».

Ενηµερωτική εκδήλωση του ΠΣΦ στον «Ευαγγελισµό»

Με αφορµή την Κυριακή 3η Δεκεµβρίου, το Επιστηµονικό Τµήµα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠΦ) του
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Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) διοργανώνει ενηµερωτική - επιστηµονική εκδήλωση,
ανοιχτή για όλους, µε θέµα «Από την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία στην ενηλικίωση και την ενεργό
δράση». 

H εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο «Δώµα» του νοσοκοµείου της Αθήνας «Ευαγγελισµός», από τις 10:30
έως τις 13:30, ενώ ο χώρος της εκδήλωσης είναι προσβάσιµος για τα άτοµα µε αναπηρία.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την αναπηρία, καθώς και η
εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων, τόσο µεταξύ επιστηµόνων από το χώρο της Φυσικοθεραπείας όσο
και µεταξύ ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ).

Οι βιωµατικές εµπειρίες των οµιλητών, σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο επηρέασε τη ζωή τους η
Φυσικοθεραπεία, από την παιδική ηλικία έως σήµερα, θα συµβάλουν στην πληρέστερη και βαθύτερη
κατανόηση των θεµάτων της αναπηρίας.

Posted in: ΑΡΝΑΙΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ,ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
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Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία η 3η Δεκεµβρίου Δείτε επίσης x
Άνοιγµα λογαριασµών για όσους έχουν υπαχθεί στον νόµο Κατσέλη

Η 3η Δεκεµβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, µε σκοπό να εστιάσουµε την
προσοχή µας στα δικαιώµατα και τις δυνατότητες των ατόµων µε αναπηρία, να βελτιώσουµε την ποιότητα
ζωής τους και να υλοποιήσουµε µεταρρυθµίσεις που θα εξασφαλίσουν την κοινωνική τους ενσωµάτωση.

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 1 στους 6 πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει
κάποιο είδος αναπηρίας, πάνω από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι είναι άτοµα µε αναπηρία και περίπου
190.000.000 αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην καθηµερινή τους ζωή, εξαιτίας της αδυναµίας της
κοινωνίας να λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης οµάδας, τις δυνατότητες και τις ειδικές
της ανάγκες, περιθωριοποιώντας την και στερώντας από αυτήν τη συµµετοχή στα κοινωνικά, δηµόσια
αγαθά και υπηρεσίες.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών µέσα από ποικίλα προγράµµατα υποστήριξης και
δράσεις επιδιώκει τη µείωση των συνεπειών της οπτικής αναπηρίας, την πραγµατική ισότητα, τις ίσες
ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή, επιθυµώντας πάντα την προαγωγή µιας κοινωνίας
που λειτουργεί µε τις αρχές του σεβασµού, της αποδοχής και της αλληλεγγύης και θεωρώντας τη διάκριση
λόγω αναπηρίας, παραβίαση της εγγενούς αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του ατόµου.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις ενηµέρωσης σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 4 και 8 Δεκεµβρίου.

Συγκεκριµένα:

Δευτέρα 4 Δεκεµβρίου, 10:00 – 14:00 και 16:00-20:00 στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» στο
Δηµαρχείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Δήµο Θεσσαλονίκης, την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρίες(Ε.Σ.Α.µεΑ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τυφλών (Π.Σ.Τ) και το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος»:

βιωµατικές δράσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Βλέποντος Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας,
παρουσίαση της γραφής Τυφλών Braille και δράσεις µε Προσοµοιωτή Σκύλου Οδηγού – DogSim.

Δευτέρα 4 Δεκεµβρίου, 4ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης: βιωµατικά εργαστήρια για Τεχνικές Βλέποντος
Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας.

Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου, 6:30 µ.µ. στο Κινηµατοθέατρο ΑΛΕΚΑ σε συνεργασία µε την Ένωση Συλλόγων
Γονέων & Κηδεµόνων Δήµου Ζωγράφου: εκδήλωση ευαισθητοποίησης και αποδοχής της αναπηρίας µε
οµιλία από τον κ. Στέργιο Σιούτη (µέλος του ΔΣ του ΚΕΑΤ), µε θέµα: «Άτοµα µε προβλήµατα όρασης,

Αναζητήσεις και Προοπτικές», µε µουσικό πρόγραµµα από τις χορωδίες Γυµνασίων του Δήµου Ζωγράφου &
την Ορχήστρα του ΚΕΑΤ, και προβολή της ταινίας «ΤΑ ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΑ» του Νίκου Γραµµατικού.

ΠΣΦ: Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα  πολύτιµος

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει
την καθοριστική σηµασία του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης παρέµβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση

βλάβης, η οποία εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό.

«Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία.

Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η Πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και

εκπαίδευση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυµπερίδης σηµειώνει ότι «η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά ,να οργανώνει και
να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία  φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες δυσκολίες . Επίσης, πρέπει
να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δηµόσιο σύστηµα αποκατάστασης, το οποίο θα λειτουργεί µε όλα

εκείνα τα διεθνή πρότυπα και, γι αυτό το σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα
στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας».

Ενηµερωτική εκδήλωση στον «Ευαγγελισµό»

Με αφορµή την Κυριακή 3η Δεκεµβρίου, το Επιστηµονικό Τµήµα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠΦ) του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) διοργανώνει ενηµερωτική – επιστηµονική εκδήλωση,
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ανοιχτή για όλους, µε θέµα «Από την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία στην ενηλικίωση και την ενεργό
δράση».

H εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο «Δώµα» του νοσοκοµείου της Αθήνας «Ευαγγελισµός», από τις 10:30
έως τις 13:30, ενώ ο χώρος της εκδήλωσης είναι προσβάσιµος για τα άτοµα µε αναπηρία.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την αναπηρία, καθώς και η
εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων, τόσο µεταξύ επιστηµόνων από το χώρο της Φυσικοθεραπείας όσο

και µεταξύ ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ).

Οι βιωµατικές εµπειρίες των οµιλητών, σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο επηρέασε τη ζωή τους η
Φυσικοθεραπεία, από την παιδική ηλικία έως σήµερα, θα συµβάλουν στην πληρέστερη και βαθύτερη

κατανόηση των θεµάτων της αναπηρίας.

Κάντε µας like στο facebookΑκολουθήστε µας στο twitter
Η κυβέρνηση πρόκειται να ανοίξει τους λογαριασµούς των ιδιωτών που έχουν ενταχθεί στο νόµο Κατσέλη.
…
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in.gr: Αντιδράσεις προκαλεί η διάρθρωση του Πανεπιστηµίου Δ. Αττικής
Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει το διοικητικό συµβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) στην εξελισσόµενη διάρθρωση των τµηµάτων στο νέο Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής.
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Αντιδράσεις προκαλεί η διάρθωση του Πανεπιστηµίου Δ. Αττικής
Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει το διοικητικό συµβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) στην εξελισσόµενη διάρθρωση των τµηµάτων στο νέο Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής.

Το προεδρείο του Συλλόγου διαφωνεί µε την εισήγηση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας σχετικά µε την
διάρθρωση των τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση
των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.

Συγκεκριµένα, η Σύγκλητος εισηγείται την συγχώνευση των σχολών Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας,
µε τον ΠΣΦ να υποστηρίζει ότι δίνονται ανακριβή στοιχεία για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας, «το οποίο έχει
13 µέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) και όχι 11 µέλη, όπως αναφέρεται στην εισήγηση».

Το διοικητικό συµβούλιο του ΠΣΦ έχει αποστείλει σχετικό υπόµνηµα στη Σύγκλητο, στην ειδική οκταµελή
επιτροπή και στον υπουργό Παιδείας, µε το οποίο αµφισβητεί την υποχρέωση γνωµοδότησης της
Συγκλήτου. Στο υπόµνηµα αναφέρονται, µεταξύ άλλων ότι «Η σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου απαιτείται
µόνον για την περίπτωση συγχώνευσης, κατάτµησης, µετονοµασίας ή κατάργησης ΑΕΙ, ενώ δεν
επιβάλλεται ως διαδικαστικός τύπος για την περίπτωση ίδρυσης νέου ΑΕΙ. Κατά συνέπεια, προκειµένου
περί της ίδρυσης νέου ΑΕΙ, ο νοµοθέτης δεν καθιερώνει γνωµοδοτική αρµοδιότητα κάποιας Συγκλήτου,
ούτε προβλέπει την υποβολή σχετικής πρότασης από οποιαδήποτε Σύγκλητο ΑΕΙ».

Στο ίδιο κείµενο επισηµαίνεται πως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9, του Νόµου 4485/2017, κάθε
Τµήµα Σχολής ΑΕΙ αναπόφευκτα συνδέεται µε συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο, χωρίς να καθιερώνεται η
δυνατότητα σύνδεσης του Τµήµατος µε περισσότερα, επιστηµονικά πεδία. Ο συγκεκριµένος ρόλος της
κάλυψης µιας ενότητας συγγενών επιστηµονικών κλάδων ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στην Σχολή.
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Αντιδράσεις προκαλεί η διάρθωση του Πανεπιστηµίου Δ. Αττικής

Αντιδράσεις προκαλεί η διάρθωση του
Πανεπιστηµίου Δ. Αττικής
Πολιτική

Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει το διοικητικό συµβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) στην εξελισσόµενη διάρθρωση των τµηµάτων στο νέο Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής.

Δείτε περισσότερα: in.gr

http://www.sepe.gr/gr/Politics/politics-article/10208616/antidraseis-prokalei-i-diarthwsi-toy-panepistimioy-d-attikis/


https://www.naxospress.gr/

 Publication date: 03/12/2017 11:54

 Alexa ranking (Greece): 4081

 https://www.naxospress.gr/arthro/ygeia/3i-dekemvrioy-pagkosmia-imera-gia-atom...

3η Δεκεµβρίου: Παγκόσµια Ηµέρα για άτοµα µε αναπηρία
Η 3η Δεκεµβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, µε σκοπό να εστιάσουµε την
προσοχή µας στα δικαιώµατα και τις δυνατότητες των ατόµων µε αναπηρία, να βελτιώσουµε την ποιότητα
ζωής τους και να υλοποιήσουµε µεταρρυθµίσεις που θα εξασφαλίσουν την κοινωνική τους ενσωµάτωση.

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 1 στους 6 πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει
κάποιο είδος αναπηρίας, πάνω από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι είναι άτοµα µε αναπηρία και περίπου
190.000.000 αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην καθηµερινή τους ζωή, εξαιτίας της αδυναµίας της
κοινωνίας να λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης οµάδας, τις δυνατότητες και τις ειδικές
της ανάγκες, περιθωριοποιώντας την και στερώντας από αυτήν τη συµµετοχή στα κοινωνικά, δηµόσια
αγαθά και υπηρεσίες.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών µέσα από ποικίλα προγράµµατα υποστήριξης και
δράσεις επιδιώκει τη µείωση των συνεπειών της οπτικής αναπηρίας, την πραγµατική ισότητα, τις ίσες
ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή, επιθυµώντας πάντα την προαγωγή µιας κοινωνίας
που λειτουργεί µε τις αρχές του σεβασµού, της αποδοχής και της αλληλεγγύης και θεωρώντας τη διάκριση
λόγω αναπηρίας, παραβίαση της εγγενούς αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του ατόµου.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις ενηµέρωσης σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 4 και 8 Δεκεµβρίου.

Συγκεκριµένα:

Δευτέρα  4 Δεκεµβρίου, 10:00 – 14:00 και 16:00-20:00 στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» στο
Δηµαρχείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Δήµο Θεσσαλονίκης, την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρίες(Ε.Σ.Α.µεΑ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τυφλών (Π.Σ.Τ) και το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος»:
βιωµατικές δράσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Βλέποντος Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας,
παρουσίαση της γραφής Τυφλών Braille και δράσεις µε Προσοµοιωτή Σκύλου Οδηγού – DogSim.
Δευτέρα  4 Δεκεµβρίου, 4ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης: βιωµατικά εργαστήρια για Τεχνικές Βλέποντος
Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας.
Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου, 6:30 µ.µ. στο Κινηµατοθέατρο ΑΛΕΚΑ σε συνεργασία µε την Ένωση
Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων Δήµου Ζωγράφου: εκδήλωση ευαισθητοποίησης και αποδοχής της
αναπηρίας µε οµιλία από τον κ. Στέργιο Σιούτη (µέλος του ΔΣ του ΚΕΑΤ), µε θέµα: «Άτοµα µε προβλήµατα
όρασης, Αναζητήσεις και Προοπτικές», µε µουσικό πρόγραµµα από τις χορωδίες Γυµνασίων του Δήµου
Ζωγράφου & την Ορχήστρα του ΚΕΑΤ, και προβολή της ταινίας «ΤΑ ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΑ» του Νίκου
Γραµµατικού.

ΠΣΦ: Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα  πολύτιµος

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει
την καθοριστική σηµασία του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης παρέµβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση
βλάβης, η οποία εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό.

«Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία.

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα  πολύτιµος.

Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η Πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυµπερίδης σηµειώνει ότι «η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά ,να οργανώνει και
να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία  φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες δυσκολίες . Επίσης, πρέπει
να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δηµόσιο σύστηµα αποκατάστασης, το οποίο θα λειτουργεί µε όλα
εκείνα τα διεθνή πρότυπα και, γι αυτό το σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα
στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας».

Ενηµερωτική εκδήλωση στον «Ευαγγελισµό»

Με αφορµή την Κυριακή 3η Δεκεµβρίου, το Επιστηµονικό Τµήµα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠΦ) του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) διοργανώνει ενηµερωτική – επιστηµονική εκδήλωση,
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ανοιχτή για όλους, µε θέµα «Από την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία στην ενηλικίωση και την ενεργό
δράση».

H εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο «Δώµα» του νοσοκοµείου της Αθήνας «Ευαγγελισµός», από τις 10:30
έως τις 13:30, ενώ ο χώρος της εκδήλωσης είναι προσβάσιµος για τα άτοµα µε αναπηρία.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την αναπηρία, καθώς και η
εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων, τόσο µεταξύ επιστηµόνων από το χώρο της Φυσικοθεραπείας όσο
και µεταξύ ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ).

Οι βιωµατικές εµπειρίες των οµιλητών, σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο επηρέασε τη ζωή τους η
Φυσικοθεραπεία, από την παιδική ηλικία έως σήµερα, θα συµβάλουν στην πληρέστερη και βαθύτερη
κατανόηση των θεµάτων της αναπηρίας.
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Αντιδράσεις προκαλεί η διάρθωση του Πανεπιστηµίου Δ. Αττικής

Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει το διοικητικό συµβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) στην εξελισσόµενη διάρθρωση των τµηµάτων στο νέο
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Το προεδρείο του Συλλόγου διαφωνεί µε την εισήγηση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας
σχετικά  µε την διάρθρωση των τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, το οποίο θα
προκύψει από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά .

Συγκεκριµένα , η Σύγκλητος εισηγείται την συγχώνευση των σχολών Φυσικοθεραπείας και
Εργοθεραπείας, µε τον ΠΣΦ να  υποστηρίζει ότι δίνονται ανακριβή στοιχεία  για  το Τµήµα
Φυσικοθεραπείας, «το οποίο έχει 13 µέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) και
όχι 11 µέλη, όπως αναφέρεται στην εισήγηση».

Το διοικητικό συµβούλιο του ΠΣΦ έχει αποστείλει σχετικό υπόµνηµα  στη Σύγκλητο, στην
ειδική οκταµελή επιτροπή και στον υπουργό Παιδείας, µε το οποίο αµφισβητεί την
υποχρέωση γνωµοδότησης της Συγκλήτου. Στο υπόµνηµα  αναφέρονται, µεταξύ άλλων ότι «Η
σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου απαιτείται µόνον για  την περίπτωση συγχώνευσης,
κατάτµησης, µετονοµασίας ή κατάργησης ΑΕΙ, ενώ δεν επιβάλλεται ως διαδικαστικός τύπος
για  την περίπτωση ίδρυσης νέου ΑΕΙ. Κατά  συνέπεια , προκειµένου περί της ίδρυσης νέου
ΑΕΙ, ο νοµοθέτης δεν καθιερώνει γνωµοδοτική αρµοδιότητα  κάποιας Συγκλήτου, ούτε
προβλέπει την υποβολή σχετικής πρότασης από οποιαδήποτε Σύγκλητο ΑΕΙ».

Στο ίδιο κείµενο επισηµαίνεται πως σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 9, του Νόµου
4485/2017, κάθε Τµήµα  Σχολής ΑΕΙ αναπόφευκτα  συνδέεται µε συγκεκριµένο επιστηµονικό
πεδίο, χωρίς να  καθιερώνεται η δυνατότητα  σύνδεσης του Τµήµατος µε περισσότερα ,
επιστηµονικά  πεδία . Ο συγκεκριµένος ρόλος της κάλυψης µιας ενότητας συγγενών
επιστηµονικών κλάδων ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα  στην Σχολή.
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Ειδήσεις Αντιδράσεις προκαλεί η διάρθωση του Πανεπιστηµίου Δ. Αττικής
Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει το διοικητικό συµβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) στην εξελισσόµενη διάρθρωση των τµηµάτων στο νέο Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής.
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Αντιδράσεις προκαλεί η διάρθωση του Πανεπιστηµίου Δ. Αττικής
Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει το διοικητικό συµβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) στην εξελισσόµενη διάρθρωση των τµηµάτων στο νέο
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Το προεδρείο του Συλλόγου διαφωνεί µε την εισήγηση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας
σχετικά  µε την διάρθρωση των τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, το οποίο θα
προκύψει από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά .

Συγκεκριµένα , η Σύγκλητος εισηγείται την συγχώνευση των σχολών Φυσικοθεραπείας και
Εργοθεραπείας, µε τον ΠΣΦ να  υποστηρίζει ότι δίνονται ανακριβή στοιχεία  για  το Τµήµα
Φυσικοθεραπείας, «το οποίο έχει 13 µέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) και
όχι 11 µέλη, όπως αναφέρεται στην εισήγηση».

Το διοικητικό συµβούλιο του ΠΣΦ έχει αποστείλει σχετικό υπόµνηµα  στη Σύγκλητο, στην
ειδική οκταµελή επιτροπή και στον υπουργό Παιδείας, µε το οποίο αµφισβητεί την
υποχρέωση γνωµοδότησης της Συγκλήτου. Στο υπόµνηµα  αναφέρονται, µεταξύ άλλων ότι «Η
σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου απαιτείται µόνον για  την περίπτωση συγχώνευσης,
κατάτµησης, µετονοµασίας ή κατάργησης ΑΕΙ, ενώ δεν επιβάλλεται ως διαδικαστικός τύπος
για  την περίπτωση ίδρυσης νέου ΑΕΙ. Κατά  συνέπεια , προκειµένου περί της ίδρυσης νέου
ΑΕΙ, ο νοµοθέτης δεν καθιερώνει γνωµοδοτική αρµοδιότητα  κάποιας Συγκλήτου, ούτε
προβλέπει την υποβολή σχετικής πρότασης από οποιαδήποτε Σύγκλητο ΑΕΙ».

Στο ίδιο κείµενο επισηµαίνεται πως σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 9, του Νόµου
4485/2017, κάθε Τµήµα  Σχολής ΑΕΙ αναπόφευκτα  συνδέεται µε συγκεκριµένο επιστηµονικό
πεδίο, χωρίς να  καθιερώνεται η δυνατότητα  σύνδεσης του Τµήµατος µε περισσότερα ,
επιστηµονικά  πεδία . Ο συγκεκριµένος ρόλος της κάλυψης µιας ενότητας συγγενών
επιστηµονικών κλάδων ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα  στην Σχολή.
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Παγκόσµια Ηµέρα ΑµεΑ: Φτωχότεροι µεταξύ των φτωχών τα άτοµα µε αναπηρία
και οι οικογένειές τους

Tο Παρατηρητήριο της ΕΣΑµεΑ έδωσε στη δηµοσιότητα σηµαντικά στοιχεία έρευνας για τη φτώχεια και
τον κοινωνικό αποκλεισµό στα άτοµα µε αναπηρία.

Tο Παρατηρητήριο της ΕΣΑµεΑ έδωσε στη δηµοσιότητα σηµαντικά στοιχεία έρευνας για τη φτώχεια και
τον κοινωνικό αποκλεισµό στα άτοµα µε αναπηρία.

Με αφορµή την 3η Δεκέµβρη 2017, Εθνική και Παγκόσµια Ηµέρα των Ατόµων µε Αναπηρία, το
Παρατηρητήριο της ΕΣΑµεΑ έδωσε στη δηµοσιότητα σηµαντικά στοιχεία έρευνας για τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισµό στα άτοµα µε αναπηρία.

Διαβάστε την αναλυτική έκθεση της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία , που
µεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

· Τα άτοµα µε αναπηρία και οι οικογένειές τους αναδεικνύονται µε διαφορά οι φτωχότεροι µεταξύ των
φτωχών.

· Τα άτοµα µε αναπηρία στην Ελλάδα είναι το 24,7% του πληθυσµού ηλικίας 16 ετών και άνω, δηλαδή
2.231.197 σε σύνολο 9.016.247, εκ των οποίων 1.014.177 άτοµα µε βαριά αναπηρία.

· Τα επιδόµατα αναπηρίας επανορθώνουν δεν εξαλείφουν τις οικονοµικές ανισότητες

· 6 στους 10 πολίτες µε σοβαρή αναπηρία από 16 έως 64 ετών βρίσκονται στο φάσµα της φτώχειας και του
αποκλεισµού.

· 63,5% του πληθυσµού µε αναπηρία 25-29 ετών (έναντι του 44,7% του πληθυσµού χωρίς αναπηρία) είναι σε
κίνδυνο φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.

· Στην οµάδα 16-64 το ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν από όλες τις κοινωνικές µεταβιβάσεις
(αφαιρώντας δηλαδή τα επιδόµατα και τις συντάξεις από το εισόδηµα) αγγίζει το 67% στον πληθυσµό των
ατόµων µε σοβαρή αναπηρία και το 58,1 στην οµάδα µε µετρίου βαθµού περιορισµό δραστηριότητας, ενώ
στον πληθυσµό χωρίς αναπηρία ανέρχεται στο 42,2%.

· 4 στους 10 πολίτες µε σοβαρή αναπηρία µεταξύ 16 και 64 ετών βιώνουν σοβαρές υλικές στερήσεις.

· Το 42,8% του πληθυσµού µε βαριά αναπηρία 16 έως 59 ετών διαβιεί σε νοικοκυριά µε σοβαρό βαθµό
υποαπασχόλησης.

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΕΣΑµεΑ Ιωάννη Βαρδακαστάνη: «Η αναπηρία και η φτώχεια είναι ζεύγος
αχώριστο. Το ίδιο και η αναπηρία και ο κοινωνικός αποκλεισµός. Είναι κάτι που το αναπηρικό κίνηµα το
επισηµαίνει µε όλους τους δυνατούς τρόπους πάρα πολλά χρόνια και σήµερα το παρουσιάζει µε
επιστηµονικό τρόπο, µέσω της έρευνας του Παρατηρητηρίου Θεµάτων της Αναπηρίας. Κανένας αρµόδιος
φορέας, κανένα στέλεχος της Πολιτείας δεν µπορεί πλέον να δηλώσει άγνοια, για µια κατάσταση που
βέβαια στην ελληνική κοινωνία είναι γνωστό: τα άτοµα µε αναπηρία παραµένουν οι φτωχότεροι των
φτωχών.

Εδώ και δεκαετίες είναι στρατηγικός στόχος του αναπηρικού κινήµατος η διασφάλιση της ισότιµης
συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία στα κοινωνικοοικονοµικά δρώµενα, γεγονός που προϋποθέτει την
προώθηση από την Πολιτεία πολιτικών και µέτρων που θα στοχεύουν στην άρση των εµποδίων που
οδηγούν τα άτοµα µε αναπηρία στον αποκλεισµό. Όπως είναι γνωστό όµως ο σχεδιασµός πολιτικών και
µέτρων για να είναι αποτελεσµατικός πρέπει να βασίζεται σε δεδοµένα προερχόµενα από επιστηµονικές
έρευνες και αξιόπιστες στατιστικές, η δε υλοποίηση αυτών να παρακολουθείται από εξειδικευµένους και
κατάλληλους δείκτες.

Στοιχεία τα οποία, αναφορικά µε τα άτοµα µε αναπηρία, µέχρι πρόσφατα απουσίαζαν παντελώς από τη
χώρα µας. Χρειάστηκαν πολύχρονοι αγώνες και πιέσεις ώστε η Πολιτεία να αποδεχθεί ως καταστροφικό
το γεγονός ότι ο επίσηµος αριθµός των πολιτών µε αναπηρία δεν είναι γνωστός! Για να κατανοήσουµε τις
σηµαντικές επιπτώσεις αυτού του γεγονότος, φτάνει να αναφερθούµε στην τελευταία καταστροφή που
έπληξε τη Μάνδρα και µεγάλο κοµµάτι της Δυτικής Αττικής: τα άτοµα µε αναπηρία, πρώτα µεταξύ των
θυµάτων, παραµένουν αόρατα, κανένα σχέδιο δε πολιτικής προστασίας δεν έχει συνταχθεί προς άµεση και
µετέπειτα βοήθειά τους.

Αυτά τα στοιχεία έρχονται να καταδείξουν τώρα που διεξάγεται η 3η αξιολόγηση ότι οποιαδήποτε
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περικοπή των ελάχιστων µέτρων στήριξης που παρέχει η ελληνική πολιτεία στα άτοµα µε αναπηρία
αποτελεί ευθεία βολή στον πυρήνα της κοινωνικής αξιοπρέπειας των πολιτών µε αναπηρία. Για αυτό και η
κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει µε ένα σκληρό και ασυµβίβαστο ΟΧΙ στις παράλογες, άδικες και
απάνθρωπες απαιτήσεις των δανειστών της χώρας».

ΠΣΦ: Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα  πολύτιµος

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει
την καθοριστική σηµασία του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης παρέµβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση
βλάβης, η οποία εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό.

«Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία.

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος.

Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η Πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυµπερίδης σηµειώνει ότι «η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά ,να οργανώνει και
να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία  φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες δυσκολίες . Επίσης, πρέπει
να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δηµόσιο σύστηµα αποκατάστασης, το οποίο θα λειτουργεί µε όλα 
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δηµοκρατική Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία η 3η Δεκεµβρίου
Η 3η Δεκεµβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, µε σκοπό να εστιάσουµε την
προσοχή µας στα δικαιώµατα και τις δυνατότητες των ατόµων µε αναπηρία, να βελτιώσουµε την ποιότητα
ζωής τους και να υλοποιήσουµε µεταρρυθµίσεις που θα εξασφαλίσουν την κοινωνική τους ενσωµάτωση.

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 1 στους 6 πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει
κάποιο είδος αναπηρίας, πάνω από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι είναι άτοµα µε αναπηρία και περίπου
190.000.000 αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην καθηµερινή τους ζωή, εξαιτίας της αδυναµίας της
κοινωνίας να λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης οµάδας, τις δυνατότητες και τις ειδικές
της ανάγκες, περιθωριοποιώντας την και στερώντας από αυτήν τη συµµετοχή στα κοινωνικά, δηµόσια
αγαθά και υπηρεσίες.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών µέσα από ποικίλα προγράµµατα υποστήριξης και
δράσεις επιδιώκει τη µείωση των συνεπειών της οπτικής αναπηρίας, την πραγµατική ισότητα, τις ίσες
ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή, επιθυµώντας πάντα την προαγωγή µιας κοινωνίας
που λειτουργεί µε τις αρχές του σεβασµού, της αποδοχής και της αλληλεγγύης και θεωρώντας τη διάκριση
λόγω αναπηρίας, παραβίαση της εγγενούς αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του ατόµου.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις ενηµέρωσης σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 4 και 8 Δεκεµβρίου.

Συγκεκριµένα:

Δευτέρα  4 Δεκεµβρίου, 10:00 – 14:00 και 16:00-20:00 στην αίθουσα  «Μανώλης
Αναγνωστάκης» στο Δηµαρχείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Δήµο Θεσσαλονίκης, την
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες(Ε.Σ.Α.µεΑ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τυφλών (Π.Σ.Τ)
και το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος»: βιωµατικές δράσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Βλέποντος
Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας, παρουσίαση της γραφής Τυφλών Braille και δράσεις µε
Προσοµοιωτή Σκύλου Οδηγού – DogSim.
Δευτέρα  4 Δεκεµβρίου, 4ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης: βιωµατικά εργαστήρια για Τεχνικές
Βλέποντος Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας.
Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου, 6:30 µ.µ. στο Κινηµατοθέατρο ΑΛΕΚΑ σε συνεργασία µε την
Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων Δήµου Ζωγράφου: εκδήλωση ευαισθητοποίησης και
αποδοχής της αναπηρίας µε οµιλία από τον κ. Στέργιο Σιούτη (µέλος του ΔΣ του ΚΕΑΤ), µε θέµα:
«Άτοµα µε προβλήµατα όρασης, Αναζητήσεις και Προοπτικές», µε µουσικό πρόγραµµα από τις
χορωδίες Γυµνασίων του Δήµου Ζωγράφου & την Ορχήστρα του ΚΕΑΤ, και προβολή της ταινίας «ΤΑ
ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΑ» του Νίκου Γραµµατικού.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει
την καθοριστική σηµασία του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης παρέµβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση
βλάβης, η οποία εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό.

«Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία.

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος.

Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η Πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυµπερίδης σηµειώνει ότι «η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά ,να οργανώνει και
να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία  φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες δυσκολίες . Επίσης, πρέπει
να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δηµόσιο σύστηµα αποκατάστασης, το οποίο θα λειτουργεί µε όλα
εκείνα τα διεθνή πρότυπα και, γι αυτό το σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα
στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας».

Με αφορµή την Κυριακή 3η Δεκεµβρίου, το Επιστηµονικό Τµήµα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠΦ) του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) διοργανώνει ενηµερωτική – επιστηµονική εκδήλωση,
ανοιχτή για όλους, µε θέµα «Από την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία στην ενηλικίωση και την ενεργό
δράση».
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H εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο «Δώµα» του νοσοκοµείου της Αθήνας «Ευαγγελισµός», από τις 10:30
έως τις 13:30, ενώ ο χώρος της εκδήλωσης είναι προσβάσιµος για τα άτοµα µε αναπηρία.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την αναπηρία, καθώς και η
εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων, τόσο µεταξύ επιστηµόνων από το χώρο της Φυσικοθεραπείας όσο
και µεταξύ ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ).

Οι βιωµατικές εµπειρίες των οµιλητών, σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο επηρέασε τη ζωή τους η
Φυσικοθεραπεία, από την παιδική ηλικία έως σήµερα, θα συµβάλουν στην πληρέστερη και βαθύτερη
κατανόηση των θεµάτων της αναπηρίας.
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Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία: Δράσεις και εκδηλώσεις…

 

Η 3η Δεκεµβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, µε σκοπό να εστιάσουµε την
προσοχή µας στα δικαιώµατα και τις δυνατότητες των ατόµων µε αναπηρία, να βελτιώσουµε την ποιότητα
ζωής τους και να υλοποιήσουµε µεταρρυθµίσεις που θα εξασφαλίσουν την κοινωνική τους ενσωµάτωση.

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 1 στους 6 πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει
κάποιο είδος αναπηρίας, πάνω από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι είναι άτοµα µε αναπηρία και περίπου
190.000.000 αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην καθηµερινή τους ζωή, εξαιτίας της αδυναµίας της
κοινωνίας να λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης οµάδας, τις δυνατότητες και τις ειδικές
της ανάγκες, περιθωριοποιώντας την και στερώντας από αυτήν τη συµµετοχή στα κοινωνικά, δηµόσια
αγαθά και υπηρεσίες.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών µέσα από ποικίλα προγράµµατα υποστήριξης και
δράσεις επιδιώκει τη µείωση των συνεπειών της οπτικής αναπηρίας, την πραγµατική ισότητα, τις ίσες
ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή, επιθυµώντας πάντα την προαγωγή µιας κοινωνίας
που λειτουργεί µε τις αρχές του σεβασµού, της αποδοχής και της αλληλεγγύης και θεωρώντας τη διάκριση
λόγω αναπηρίας, παραβίαση της εγγενούς αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του ατόµου.

Με αφορµή την Παγκόσµια  Ηµέρα  Αναπηρίας πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις
ενηµέρωσης σε Αθήνα  και Θεσσαλονίκη, στις 4 και 8 Δεκεµβρίου.

Συγκεκριµένα:

Δευτέρα 4 Δεκεµβρίου, 10:00 – 14:00 και 16:00-20:00 στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» στο
Δηµαρχείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Δήµο Θεσσαλονίκης, την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρίες(Ε.Σ.Α.µεΑ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τυφλών (Π.Σ.Τ) και το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος»:
βιωµατικές δράσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Βλέποντος Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας,
παρουσίαση της γραφής Τυφλών Braille και δράσεις µε Προσοµοιωτή Σκύλου Οδηγού – DogSim.

Δευτέρα 4 Δεκεµβρίου, 4ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης: βιωµατικά εργαστήρια για Τεχνικές Βλέποντος
Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας.

Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου, 6:30 µ.µ. στο Κινηµατοθέατρο ΑΛΕΚΑ σε συνεργασία µε την Ένωση Συλλόγων
Γονέων & Κηδεµόνων Δήµου Ζωγράφου: εκδήλωση ευαισθητοποίησης και αποδοχής της αναπηρίας µε
οµιλία από τον κ. Στέργιο Σιούτη (µέλος του ΔΣ του ΚΕΑΤ), µε θέµα: «Άτοµα µε προβλήµατα όρασης,
Αναζητήσεις και Προοπτικές», µε µουσικό πρόγραµµα από τις χορωδίες Γυµνασίων του Δήµου Ζωγράφου &
την Ορχήστρα του ΚΕΑΤ, και προβολή της ταινίας «ΤΑ ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΑ» του Νίκου Γραµµατικού.

ΠΣΦ: Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα  πολύτιµος
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει
την καθοριστική σηµασία του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης παρέµβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση
βλάβης, η οποία εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό.

«Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία.
Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η Πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυµπερίδης σηµειώνει ότι «η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά ,να οργανώνει και
να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες δυσκολίες . Επίσης, πρέπει
να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δηµόσιο σύστηµα αποκατάστασης, το οποίο θα λειτουργεί µε όλα
εκείνα τα διεθνή πρότυπα και, γι αυτό το σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα
στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας».

Ενηµερωτική εκδήλωση στον «Ευαγγελισµό»
Με αφορµή την Κυριακή 3η Δεκεµβρίου, το Επιστηµονικό Τµήµα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠΦ) του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) διοργανώνει ενηµερωτική – επιστηµονική εκδήλωση,
ανοιχτή για όλους, µε θέµα «Από την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία στην ενηλικίωση και την ενεργό
δράση».
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H εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο «Δώµα» του νοσοκοµείου της Αθήνας «Ευαγγελισµός», από τις 10:30
έως τις 13:30, ενώ ο χώρος της εκδήλωσης είναι προσβάσιµος για τα άτοµα µε αναπηρία.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την αναπηρία, καθώς και η
εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων, τόσο µεταξύ επιστηµόνων από το χώρο της Φυσικοθεραπείας όσο
και µεταξύ ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ).

Οι βιωµατικές εµπειρίες των οµιλητών, σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο επηρέασε τη ζωή τους η
Φυσικοθεραπεία, από την παιδική ηλικία έως σήµερα, θα συµβάλουν στην πληρέστερη και βαθύτερη
κατανόηση των θεµάτων της αναπηρίας.
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Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας: Οι φυσικοθεραπευτές ζητούν ένα δηµόσιο
σύστηµα αποκατάστασης

Την καθοριστική σηµασία  του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης παρέµβασης, σε
οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, η οποία  εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό, τονίζει
εµφατικά , ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) µε αφορµή την σηµερινή
Παγκόσµια  Ηµέρα  Αναπηρίας, που γιορτάζεται πάντα  στις 3 Δεκεµβρίου.

Για το λόγο αυτό, οι φυσικοθεραπευτές, ζητούν η Πολιτεία, να οργανώσει και να  στελεχώσει ένα
δηµόσιο σύστηµα  αποκατάστασης, που θα είναι προς όφελος και του ασθενή και του συστήµατος
υγείας.

Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία, αναφέρει ο Σύλλογος
στο µήνυµά του και συνεχίζει:

Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία  µείωση των δηµοσίων δαπανών για  την φυσικοθεραπεία  στην ειδική
αγωγή και εκπαίδευση.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΦΣ) εξέφρασε την οδύνη του και την ανησυχία του για τη
ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, που
χρηµατοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά

Στην σχετική επιστολή, την οποία απέστειλε την Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου ο ΠΦΣ, ο Σύλλογος υπενθυµίζει µε
νόηµα ότι οι δηµόσιες δαπάνες για την ειδική αγωγή µειώνονται δραµατικά, παρά το γεγονός ότι «το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα - στο πλαίσιο µιας νέας νοµικοπολιτικής προσέγγισης - υιοθέτησε τη
φιλοσοφία της ένταξης των παιδιών µε αναπηρία και των παιδιών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες στο
δηµόσιο σχολείο, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελµατική δραστηριότητα».
Με τέτοιες πολιτικές το Κράτος στερεί από τους συγκεκριµένους µαθητές τη µοναδική διέξοδο, τους
καταδικάζει και τους καθηλώνει στην ενήλικη ζωή τους, προκαλώντας έτσι αδιέξοδο σε αυτήν την οµάδα
πληθυσµού, µε τα πλέον δραµατικά και πολλά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ κος Πέτρος Λυµπερίδης τονίζει:
«Η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά, να οργανώνει και να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία
φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες δυσκολίες. Επίσης, πρέπει να οργανώσει και να  στελεχώσει ένα  δηµόσιο
σύστηµα  αποκατάστασης, το οποίο θα λειτουργεί µε όλα εκείνα τα διεθνή πρότυπα και γι αυτό το
σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας».

Πηγή
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Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας: Οι φυσικοθεραπευτές ζητούν ένα δηµόσιο
σύστηµα αποκατάστασης

Την καθοριστική σηµασία  του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης παρέµβασης, σε
οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, η οποία  εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό, τονίζει
εµφατικά , ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) µε αφορµή την σηµερινή
Παγκόσµια  Ηµέρα  Αναπηρίας, που γιορτάζεται πάντα  στις 3 Δεκεµβρίου.

Για το λόγο αυτό, οι φυσικοθεραπευτές, ζητούν η Πολιτεία, να οργανώσει και να  στελεχώσει ένα
δηµόσιο σύστηµα  αποκατάστασης, που θα είναι προς όφελος και του ασθενή και του συστήµατος
υγείας.

Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία, αναφέρει ο Σύλλογος
στο µήνυµά του και συνεχίζει:

Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία  µείωση των δηµοσίων δαπανών για  την φυσικοθεραπεία  στην ειδική
αγωγή και εκπαίδευση.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΦΣ) εξέφρασε την οδύνη του και την ανησυχία του για τη
ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, που
χρηµατοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά

Στην σχετική επιστολή, την οποία απέστειλε την Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου ο ΠΦΣ, ο Σύλλογος υπενθυµίζει µε
νόηµα ότι οι δηµόσιες δαπάνες για την ειδική αγωγή µειώνονται δραµατικά, παρά το γεγονός ότι «το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα - στο πλαίσιο µιας νέας νοµικοπολιτικής προσέγγισης - υιοθέτησε τη
φιλοσοφία της ένταξης των παιδιών µε αναπηρία και των παιδιών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες στο
δηµόσιο σχολείο, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελµατική δραστηριότητα».
Με τέτοιες πολιτικές το Κράτος στερεί από τους συγκεκριµένους µαθητές τη µοναδική διέξοδο, τους
καταδικάζει και τους καθηλώνει στην ενήλικη ζωή τους, προκαλώντας έτσι αδιέξοδο σε αυτήν την οµάδα
πληθυσµού, µε τα πλέον δραµατικά και πολλά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ κος Πέτρος Λυµπερίδης τονίζει:
«Η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά, να οργανώνει και να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία
φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες δυσκολίες. Επίσης, πρέπει να οργανώσει και να  στελεχώσει ένα  δηµόσιο
σύστηµα  αποκατάστασης, το οποίο θα λειτουργεί µε όλα εκείνα τα διεθνή πρότυπα και γι αυτό το
σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας».

Διαβάστε ακόµη:
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Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία η 3η Δεκεµβρίου
1 στους 6 πολίτες στην Ε.Ε αντιµετωπίζει κάποιο είδος αναπηρίας

 

Η 3η Δεκεµβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, µε σκοπό να εστιάσουµε την
προσοχή µας στα δικαιώµατα και τις δυνατότητες των ατόµων µε αναπηρία, να βελτιώσουµε την ποιότητα
ζωής τους και να υλοποιήσουµε µεταρρυθµίσεις που θα εξασφαλίσουν την κοινωνική τους ενσωµάτωση.

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 1 στους 6 πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει
κάποιο είδος αναπηρίας, πάνω από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι είναι άτοµα µε αναπηρία και περίπου
190.000.000 αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην καθηµερινή τους ζωή, εξαιτίας της αδυναµίας της
κοινωνίας να λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης οµάδας, τις δυνατότητες και τις ειδικές
της ανάγκες, περιθωριοποιώντας την και στερώντας από αυτήν τη συµµετοχή στα κοινωνικά, δηµόσια
αγαθά και υπηρεσίες.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών µέσα από ποικίλα προγράµµατα υποστήριξης και
δράσεις επιδιώκει τη µείωση των συνεπειών της οπτικής αναπηρίας, την πραγµατική ισότητα, τις ίσες
ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή, επιθυµώντας πάντα την προαγωγή µιας κοινωνίας
που λειτουργεί µε τις αρχές του σεβασµού, της αποδοχής και της αλληλεγγύης και θεωρώντας τη διάκριση
λόγω αναπηρίας, παραβίαση της εγγενούς αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του ατόµου.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις ενηµέρωσης σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 4 και 8 Δεκεµβρίου.

Συγκεκριµένα:

Δευτέρα  4 Δεκεµβρίου, 10:00 – 14:00 και 16:00-20:00 στην αίθουσα  «Μανώλης
Αναγνωστάκης» στο Δηµαρχείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Δήµο Θεσσαλονίκης, την
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες(Ε.Σ.Α.µεΑ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τυφλών (Π.Σ.Τ)
και το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος»: βιωµατικές δράσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Βλέποντος
Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας, παρουσίαση της γραφής Τυφλών Braille και δράσεις µε
Προσοµοιωτή Σκύλου Οδηγού - DogSim.
Δευτέρα  4 Δεκεµβρίου, 4ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης: βιωµατικά εργαστήρια για Τεχνικές
Βλέποντος Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας.
Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου, 6:30 µ.µ. στο Κινηµατοθέατρο ΑΛΕΚΑ σε συνεργασία µε την
Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων Δήµου Ζωγράφου: εκδήλωση ευαισθητοποίησης και
αποδοχής της αναπηρίας µε οµιλία από τον κ. Στέργιο Σιούτη (µέλος του ΔΣ του ΚΕΑΤ), µε θέµα:
«Άτοµα µε προβλήµατα όρασης, Αναζητήσεις και Προοπτικές», µε µουσικό πρόγραµµα από τις
χορωδίες Γυµνασίων του Δήµου Ζωγράφου & την Ορχήστρα του ΚΕΑΤ, και προβολή της ταινίας «ΤΑ
ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΑ» του Νίκου Γραµµατικού.

ΠΣΦ: Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει
την καθοριστική σηµασία του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης παρέµβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση
βλάβης, η οποία εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό.

«Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία.

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος.

Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η Πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυµπερίδης σηµειώνει ότι «η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά ,να οργανώνει και
να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία  φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες δυσκολίες . Επίσης, πρέπει
να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δηµόσιο σύστηµα αποκατάστασης, το οποίο θα λειτουργεί µε όλα
εκείνα τα διεθνή πρότυπα και, γι αυτό το σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα
στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας».
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Ενηµερωτική εκδήλωση στον «Ευαγγελισµό»

Με αφορµή την Κυριακή 3η Δεκεµβρίου, το Επιστηµονικό Τµήµα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠΦ) του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) διοργανώνει ενηµερωτική - επιστηµονική εκδήλωση,
ανοιχτή για όλους, µε θέµα «Από την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία στην ενηλικίωση και την ενεργό
δράση». 

H εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο «Δώµα» του νοσοκοµείου της Αθήνας «Ευαγγελισµός», από τις 10:30
έως τις 13:30, ενώ ο χώρος της εκδήλωσης είναι προσβάσιµος για τα άτοµα µε αναπηρία.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την αναπηρία, καθώς και η
εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων, τόσο µεταξύ επιστηµόνων από το χώρο της Φυσικοθεραπείας όσο
και µεταξύ ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ).

Οι βιωµατικές εµπειρίες των οµιλητών, σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο επηρέασε τη ζωή τους η
Φυσικοθεραπεία, από την παιδική ηλικία έως σήµερα, θα συµβάλουν στην πληρέστερη και βαθύτερη
κατανόηση των θεµάτων της αναπηρίας.

 

Σχόλια αναγνωστών (0)
Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις
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Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία η 3η Δεκεµβρίου
Η 3η Δεκεµβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, µε σκοπό να εστιάσουµε την
προσοχή µας στα δικαιώµατα και τις δυνατότητες των ατόµων µε αναπηρία, να βελτιώσουµε την ποιότητα
ζωής τους και να υλοποιήσουµε µεταρρυθµίσεις που θα εξασφαλίσουν την κοινωνική τους ενσωµάτωση.

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 1 στους 6 πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει
κάποιο είδος αναπηρίας, πάνω από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι είναι άτοµα µε αναπηρία και περίπου
190.000.000 αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην καθηµερινή τους ζωή, εξαιτίας της αδυναµίας της
κοινωνίας να λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης οµάδας, τις δυνατότητες και τις ειδικές
της ανάγκες, περιθωριοποιώντας την και στερώντας από αυτήν τη συµµετοχή στα κοινωνικά, δηµόσια
αγαθά και υπηρεσίες.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών µέσα από ποικίλα προγράµµατα υποστήριξης και
δράσεις επιδιώκει τη µείωση των συνεπειών της οπτικής αναπηρίας, την πραγµατική ισότητα, τις ίσες
ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή, επιθυµώντας πάντα την προαγωγή µιας κοινωνίας
που λειτουργεί µε τις αρχές του σεβασµού, της αποδοχής και της αλληλεγγύης και θεωρώντας τη διάκριση
λόγω αναπηρίας, παραβίαση της εγγενούς αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του ατόµου.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις ενηµέρωσης σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 4 και 8 Δεκεµβρίου.

Συγκεκριµένα:

Δευτέρα  4 Δεκεµβρίου, 10:00 – 14:00 και 16:00-20:00 στην αίθουσα  «Μανώλης
Αναγνωστάκης» στο Δηµαρχείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Δήµο Θεσσαλονίκης, την
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες(Ε.Σ.Α.µεΑ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τυφλών (Π.Σ.Τ)
και το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος»: βιωµατικές δράσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Βλέποντος
Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας, παρουσίαση της γραφής Τυφλών Braille και δράσεις µε
Προσοµοιωτή Σκύλου Οδηγού - DogSim.

Δευτέρα  4 Δεκεµβρίου, 4ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης: βιωµατικά εργαστήρια για Τεχνικές
Βλέποντος Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας.

Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου, 6:30 µ.µ. στο Κινηµατοθέατρο ΑΛΕΚΑ σε συνεργασία µε την
Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων Δήµου Ζωγράφου: εκδήλωση ευαισθητοποίησης και
αποδοχής της αναπηρίας µε οµιλία από τον κ. Στέργιο Σιούτη (µέλος του ΔΣ του ΚΕΑΤ), µε θέµα:
«Άτοµα µε προβλήµατα όρασης, Αναζητήσεις και Προοπτικές», µε µουσικό πρόγραµµα από τις
χορωδίες Γυµνασίων του Δήµου Ζωγράφου & την Ορχήστρα του ΚΕΑΤ, και προβολή της ταινίας «ΤΑ
ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΑ» του Νίκου Γραµµατικού.

ΠΣΦ: Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει
την καθοριστική σηµασία του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης παρέµβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση
βλάβης, η οποία εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό.

«Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία.
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Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος.

Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η Πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυµπερίδης σηµειώνει ότι «η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά ,να οργανώνει και
να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία  φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες δυσκολίες . Επίσης, πρέπει
να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δηµόσιο σύστηµα αποκατάστασης, το οποίο θα λειτουργεί µε όλα
εκείνα τα διεθνή πρότυπα και, γι αυτό το σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα
στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας».

Ενηµερωτική εκδήλωση στον «Ευαγγελισµό»

Με αφορµή την Κυριακή 3η Δεκεµβρίου, το Επιστηµονικό Τµήµα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠΦ) του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) διοργανώνει ενηµερωτική - επιστηµονική εκδήλωση,
ανοιχτή για όλους, µε θέµα «Από την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία στην ενηλικίωση και την ενεργό
δράση».

H εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο «Δώµα» του νοσοκοµείου της Αθήνας «Ευαγγελισµός», από τις 10:30
έως τις 13:30, ενώ ο χώρος της εκδήλωσης είναι προσβάσιµος για τα άτοµα µε αναπηρία.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την αναπηρία, καθώς και η
εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων, τόσο µεταξύ επιστηµόνων από το χώρο της Φυσικοθεραπείας όσο
και µεταξύ ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ).

Οι βιωµατικές εµπειρίες των οµιλητών, σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο επηρέασε τη ζωή τους η
Φυσικοθεραπεία, από την παιδική ηλικία έως σήµερα, θα συµβάλουν στην πληρέστερη και βαθύτερη
κατανόηση των θεµάτων της αναπηρίας.
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Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία η 3η Δεκεµβρίου
Η 3η Δεκεµβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, µε σκοπό να εστιάσουµε την
προσοχή µας στα δικαιώµατα και τις δυνατότητες των ατόµων µε αναπηρία, να βελτιώσουµε την ποιότητα
ζωής τους και να υλοποιήσουµε µεταρρυθµίσεις που θα εξασφαλίσουν την κοινωνική τους ενσωµάτωση.

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 1 στους 6 πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει
κάποιο είδος αναπηρίας, πάνω από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι είναι άτοµα µε αναπηρία και περίπου
190.000.000 αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην καθηµερινή τους ζωή, εξαιτίας της αδυναµίας της
κοινωνίας να λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης οµάδας, τις δυνατότητες και τις ειδικές
της ανάγκες, περιθωριοποιώντας την και στερώντας από αυτήν τη συµµετοχή στα κοινωνικά, δηµόσια
αγαθά και υπηρεσίες.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών µέσα από ποικίλα προγράµµατα υποστήριξης και
δράσεις επιδιώκει τη µείωση των συνεπειών της οπτικής αναπηρίας, την πραγµατική ισότητα, τις ίσες
ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή, επιθυµώντας πάντα την προαγωγή µιας κοινωνίας
που λειτουργεί µε τις αρχές του σεβασµού, της αποδοχής και της αλληλεγγύης και θεωρώντας τη διάκριση
λόγω αναπηρίας, παραβίαση της εγγενούς αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του ατόµου.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις ενηµέρωσης σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 4 και 8 Δεκεµβρίου.

Συγκεκριµένα:

Δευτέρα  4 Δεκεµβρίου, 10:00 – 14:00 και 16:00-20:00 στην αίθουσα  «Μανώλης
Αναγνωστάκης» στο Δηµαρχείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Δήµο Θεσσαλονίκης, την
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες(Ε.Σ.Α.µεΑ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τυφλών (Π.Σ.Τ)
και το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος»: βιωµατικές δράσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Βλέποντος
Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας, παρουσίαση της γραφής Τυφλών Braille και δράσεις µε
Προσοµοιωτή Σκύλου Οδηγού - DogSim.
Δευτέρα  4 Δεκεµβρίου, 4ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης: βιωµατικά εργαστήρια για Τεχνικές
Βλέποντος Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας.
Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου, 6:30 µ.µ. στο Κινηµατοθέατρο ΑΛΕΚΑ σε συνεργασία µε την
Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων Δήµου Ζωγράφου: εκδήλωση ευαισθητοποίησης και
αποδοχής της αναπηρίας µε οµιλία από τον κ. Στέργιο Σιούτη (µέλος του ΔΣ του ΚΕΑΤ), µε θέµα:
«Άτοµα µε προβλήµατα όρασης, Αναζητήσεις και Προοπτικές», µε µουσικό πρόγραµµα από τις
χορωδίες Γυµνασίων του Δήµου Ζωγράφου & την Ορχήστρα του ΚΕΑΤ, και προβολή της ταινίας «ΤΑ
ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΑ» του Νίκου Γραµµατικού.

ΠΣΦ: Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει
την καθοριστική σηµασία του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης παρέµβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση
βλάβης, η οποία εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό.

«Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία.

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος.

Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η Πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυµπερίδης σηµειώνει ότι «η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά ,να οργανώνει και
να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία  φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες δυσκολίες . Επίσης, πρέπει
να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δηµόσιο σύστηµα αποκατάστασης, το οποίο θα λειτουργεί µε όλα
εκείνα τα διεθνή πρότυπα και, γι αυτό το σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα
στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας».

Ενηµερωτική εκδήλωση στον «Ευαγγελισµό»
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Με αφορµή την Κυριακή 3η Δεκεµβρίου, το Επιστηµονικό Τµήµα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠΦ) του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) διοργανώνει ενηµερωτική - επιστηµονική εκδήλωση,
ανοιχτή για όλους, µε θέµα «Από την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία στην ενηλικίωση και την ενεργό
δράση». 

H εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο «Δώµα» του νοσοκοµείου της Αθήνας «Ευαγγελισµός», από τις 10:30
έως τις 13:30, ενώ ο χώρος της εκδήλωσης είναι προσβάσιµος για τα άτοµα µε αναπηρία.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την αναπηρία, καθώς και η
εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων, τόσο µεταξύ επιστηµόνων από το χώρο της Φυσικοθεραπείας όσο
και µεταξύ ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ).

Οι βιωµατικές εµπειρίες των οµιλητών, σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο επηρέασε τη ζωή τους η
Φυσικοθεραπεία, από την παιδική ηλικία έως σήµερα, θα συµβάλουν στην πληρέστερη και βαθύτερη
κατανόηση των θεµάτων της αναπηρίας.
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3 Δεκεµβρίου- Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας
Με αφορµή την Κυριακή 3η Δεκεµβρίου - Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει την καθοριστική σηµασία του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης
παρέµβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, η οποία εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό.

Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία.

Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΦΣ) εξέφρασε την οδύνη του και την ανησυχία του για τη
ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, που
χρηµατοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα -ΕΣΠΑ.

Στην σχετική επιστολή, την οποία απέστειλε την Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου ο ΠΦΣ, ο Σύλλογος υπενθυµίζει µε
νόηµα ότι οι δηµόσιες δαπάνες για την ειδική αγωγή µειώνονται δραµατικά, παρά το γεγονός ότι «το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα - στο πλαίσιο µιας νέας νοµικοπολιτικής προσέγγισης - υιοθέτησε τη
φιλοσοφία της ένταξης των παιδιών µε αναπηρία και των παιδιών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες στο
δηµόσιο σχολείο, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελµατική δραστηριότητα».

Με τέτοιες πολιτικές το Κράτος στερεί από τους συγκεκριµένους µαθητές τη µοναδική διέξοδο, τους
καταδικάζει και τους καθηλώνει στην ενήλικη ζωή τους, προκαλώντας έτσι αδιέξοδο σε αυτήν την οµάδα
πληθυσµού, µε τα πλέον δραµατικά και πολλά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα.

«Η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά ,να οργανώνει και να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία 
φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες δυσκολίες .

Επίσης, πρέπει να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δηµόσιο σύστηµα αποκατάστασης, το οποίο θα
λειτουργεί µε όλα εκείνα τα διεθνή πρότυπα και, γι αυτό το σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας».
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ΠΣΦ: Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας - Η καθοριστική σηµασία του
Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης παρέµβασης

Με αφορµή την Κυριακή 3η Δεκεµβρίου - Παγκόσµια  Ηµέρα  Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει την καθοριστική σηµασία  του Φυσικοθεραπευτή
και της πρώιµης παρέµβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, η οποία  εγκαθίσταται
στον ανθρώπινο οργανισµό.

Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία.

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος.
Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΦΣ) εξέφρασε την οδύνη του και την ανησυχία του για τη
ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, που
χρηµατοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα -ΕΣΠΑ.
Στην σχετική επιστολή, την οποία απέστειλε την Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου ο ΠΦΣ, ο Σύλλογος υπενθυµίζει µε
νόηµα ότι οι δηµόσιες δαπάνες για την ειδική αγωγή µειώνονται δραµατικά, παρά το γεγονός ότι «το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα - στο πλαίσιο µιας νέας νοµικοπολιτικής προσέγγισης - υιοθέτησε τη
φιλοσοφία της ένταξης των παιδιών µε αναπηρία και των παιδιών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες στο
δηµόσιο σχολείο, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελµατική δραστηριότητα».
Με τέτοιες πολιτικές το Κράτος στερεί από τους συγκεκριµένους µαθητές τη µοναδική διέξοδο, τους
καταδικάζει και τους καθηλώνει στην ενήλικη ζωή τους, προκαλώντας έτσι αδιέξοδο σε αυτήν την οµάδα
πληθυσµού, µε τα πλέον δραµατικά και πολλά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Κος Πέτρος Λυµπερίδης τονίζει:

«Η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά, να οργανώνει και να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία
φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες δυσκολίες .
Επίσης, πρέπει να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δηµόσιο σύστηµα αποκατάστασης, το οποίο θα
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λειτουργεί µε όλα εκείνα τα διεθνή πρότυπα και, γι αυτό το σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας».
Με αφορµή την Κυριακή 3η Δεκεµβρίου - Παγκόσµια  Ηµέρα  Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει την καθοριστική σηµασία  του Φυσικοθεραπευτή
και της πρώιµης παρέµβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, η οποία  εγκαθίσταται
στον ανθρώπινο οργανισµό.

Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία.

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος.
Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΦΣ) εξέφρασε την οδύνη του και την ανησυχία του για τη
ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, που
χρηµατοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα -ΕΣΠΑ.
Στην σχετική επιστολή, την οποία απέστειλε την Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου ο ΠΦΣ, ο Σύλλογος υπενθυµίζει µε
νόηµα ότι οι δηµόσιες δαπάνες για την ειδική αγωγή µειώνονται δραµατικά, παρά το γεγονός ότι «το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα - στο πλαίσιο µιας νέας νοµικοπολιτικής προσέγγισης - υιοθέτησε τη
φιλοσοφία της ένταξης των παιδιών µε αναπηρία και των παιδιών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες στο
δηµόσιο σχολείο, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελµατική δραστηριότητα».
Με τέτοιες πολιτικές το Κράτος στερεί από τους συγκεκριµένους µαθητές τη µοναδική διέξοδο, τους
καταδικάζει και τους καθηλώνει στην ενήλικη ζωή τους, προκαλώντας έτσι αδιέξοδο σε αυτήν την οµάδα
πληθυσµού, µε τα πλέον δραµατικά και πολλά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Κος Πέτρος Λυµπερίδης τονίζει:

«Η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά, να οργανώνει και να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία
φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες δυσκολίες .
Επίσης, πρέπει να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δηµόσιο σύστηµα αποκατάστασης, το οποίο θα
λειτουργεί µε όλα εκείνα τα διεθνή πρότυπα και, γι αυτό το σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας».
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Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία η 3η Δεκεµβρίου
Η 3η Δεκεµβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, µε σκοπό να εστιάσουµε την
προσοχή µας στα δικαιώµατα και τις δυνατότητες των ατόµων µε αναπηρία, να βελτιώσουµε την ποιότητα
ζωής τους και να υλοποιήσουµε µεταρρυθµίσεις που θα εξασφαλίσουν την κοινωνική τους ενσωµάτωση.

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 1 στους 6 πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει
κάποιο είδος αναπηρίας, πάνω από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι είναι άτοµα µε αναπηρία και περίπου
190.000.000 αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην καθηµερινή τους ζωή, εξαιτίας της αδυναµίας της
κοινωνίας να λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης οµάδας, τις δυνατότητες και τις ειδικές
της ανάγκες, περιθωριοποιώντας την και στερώντας από αυτήν τη συµµετοχή στα κοινωνικά, δηµόσια
αγαθά και υπηρεσίες.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών µέσα από ποικίλα προγράµµατα υποστήριξης και
δράσεις επιδιώκει τη µείωση των συνεπειών της οπτικής αναπηρίας, την πραγµατική ισότητα, τις ίσες
ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή, επιθυµώντας πάντα την προαγωγή µιας κοινωνίας
που λειτουργεί µε τις αρχές του σεβασµού, της αποδοχής και της αλληλεγγύης και θεωρώντας τη διάκριση
λόγω αναπηρίας, παραβίαση της εγγενούς αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του ατόµου.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις ενηµέρωσης σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 4 και 8 Δεκεµβρίου.

Συγκεκριµένα:

Δευτέρα  4 Δεκεµβρίου, 10:00 – 14:00 και 16:00-20:00 στην αίθουσα  «Μανώλης
Αναγνωστάκης» στο Δηµαρχείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Δήµο Θεσσαλονίκης, την
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες(Ε.Σ.Α.µεΑ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τυφλών (Π.Σ.Τ)
και το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος»: βιωµατικές δράσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Βλέποντος
Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας, παρουσίαση της γραφής Τυφλών Braille και δράσεις µε
Προσοµοιωτή Σκύλου Οδηγού - DogSim.
Δευτέρα  4 Δεκεµβρίου, 4ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης: βιωµατικά εργαστήρια για Τεχνικές
Βλέποντος Οδηγού/παρουσίαση τεχνικών συνοδείας.
Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου, 6:30 µ.µ. στο Κινηµατοθέατρο ΑΛΕΚΑ σε συνεργασία µε την
Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων Δήµου Ζωγράφου: εκδήλωση ευαισθητοποίησης και
αποδοχής της αναπηρίας µε οµιλία από τον κ. Στέργιο Σιούτη (µέλος του ΔΣ του ΚΕΑΤ), µε θέµα:
«Άτοµα µε προβλήµατα όρασης, Αναζητήσεις και Προοπτικές», µε µουσικό πρόγραµµα από τις
χορωδίες Γυµνασίων του Δήµου Ζωγράφου & την Ορχήστρα του ΚΕΑΤ, και προβολή της ταινίας «ΤΑ
ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΑ» του Νίκου Γραµµατικού.

ΠΣΦ: Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει
την καθοριστική σηµασία του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης παρέµβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση
βλάβης, η οποία εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό.

«Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη,
πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική συνεργασία.

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος.

Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι πάσχοντες
συνάνθρωποί µας. Αντί η Πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, η βαθιά
οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυµπερίδης σηµειώνει ότι «η Πολιτεία  πρέπει να  µεριµνά  ,να
οργανώνει και να  στελεχώνει κάθε δηµόσια  µονάδα , στην οποία  φοιτούν άτοµα  µε
ιδιαίτερες δυσκολίες . Επίσης, πρέπει να  οργανώσει και να  στελεχώσει ένα  δηµόσιο
σύστηµα  αποκατάστασης, το οποίο θα  λειτουργεί µε όλα  εκείνα  τα  διεθνή πρότυπα  και, γι
αυτό το σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα  στην διάθεση του
Υπουργείου Υγείας». 
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Ενηµερωτική εκδήλωση στον «Ευαγγελισµό»

Με αφορµή την Κυριακή 3η Δεκεµβρίου, το Επιστηµονικό Τµήµα  Παιδιατρικής
Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠΦ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) διοργανώνει
ενηµερωτική - επιστηµονική εκδήλωση, ανοιχτή για  όλους, µε θέµα  «Από την Παιδιατρική
Φυσικοθεραπεία  στην ενηλικίωση και την ενεργό δράση». 

H εκδήλωση θα  πραγµατοποιηθεί στο «Δώµα» του νοσοκοµείου της Αθήνας «Ευαγγελισµός»,
από τις 10:30 έως τις 13:30, ενώ ο χώρος της εκδήλωσης είναι προσβάσιµος για  τα  άτοµα  µε
αναπηρία .

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση του κοινού σχετικά  µε την αναπηρία , καθώς και η
εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων, τόσο µεταξύ επιστηµόνων από το χώρο της
Φυσικοθεραπείας όσο και µεταξύ ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ).

Οι βιωµατικές εµπειρίες των οµιλητών, σχετικά  µε τον τρόπο µε τον οποίο επηρέασε τη ζωή
τους η Φυσικοθεραπεία , από την παιδική ηλικία  έως σήµερα , θα  συµβάλουν στην
πληρέστερη και βαθύτερη κατανόηση των θεµάτων της αναπηρίας.

Πηγή: Το Βήµα

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 1 στους 6 πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αντιµετωπίζει κάποιο είδος αναπηρίας, πάνω από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι είναι άτοµα µε
αναπηρία και περίπου 190.000.000 αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην καθηµερινή τους
ζωή, εξαιτίας της αδυναµίας της κοινωνίας να λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά της
συγκεκριµένης οµάδας, τις δυνατότητες και τις ειδικές της ανάγκες, περιθωριοποιώντας την
και στερώντας από αυτήν τη συµµετοχή στα κοινωνικά, δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών µέσα από ποικίλα προγράµµατα
υποστήριξης και δράσεις επιδιώκει τη µείωση των συνεπειών της οπτικής αναπηρίας, την
πραγµατική ισότητα, τις ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή,
επιθυµώντας πάντα την προαγωγή µιας κοινωνίας που λειτουργεί µε τις αρχές του σεβασµού,
της αποδοχής και της αλληλεγγύης και θεωρώντας τη διάκριση λόγω αναπηρίας, παραβίαση
της εγγενούς αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του ατόµου.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις
ενηµέρωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 4 και 8 Δεκεµβρίου.

Συγκεκριµένα:

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ) τονίζει την καθοριστική σηµασία του Φυσικοθεραπευτή και της πρώιµης παρέµβασης, σε
οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, η οποία εγκαθίσταται στον ανθρώπινο οργανισµό.

«Η αποκατάσταση της Υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου µας είναι µια εξαιρετικά λεπτή και
πολύπλοκη, πολλές φορές, διαδικασία, η οποία απαιτεί την άριστη διεπιστηµονική
συνεργασία.

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι πάντα πολύτιµος.

Τα τελευταία χρόνια, όµως, βιώνουµε όλοι µας την κρίση και, κυρίως, την βιώνουν οι
πάσχοντες συνάνθρωποί µας. Αντί η Πολιτεία να αυξήσει την µέριµνα για τις αδύναµες
κοινωνικές οµάδες, η βαθιά οικονοµική κρίση έχει φέρει σε ακόµη δυσκολότερη θέση τις
οµάδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ραγδαία µείωση των δηµοσίων δαπανών
για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση», αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυµπερίδης σηµειώνει ότι «η Πολιτεία πρέπει να µεριµνά ,να
οργανώνει και να στελεχώνει κάθε δηµόσια µονάδα, στην οποία φοιτούν άτοµα µε ιδιαίτερες
δυσκολίες . Επίσης, πρέπει να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δηµόσιο σύστηµα
αποκατάστασης, το οποίο θα λειτουργεί µε όλα εκείνα τα διεθνή πρότυπα και, γι αυτό το
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αποκατάστασης, το οποίο θα λειτουργεί µε όλα εκείνα τα διεθνή πρότυπα και, γι αυτό το
σκοπό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι πάντα στην διάθεση του
Υπουργείου Υγείας».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την αναπηρία, καθώς και η
εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων, τόσο µεταξύ επιστηµόνων από το χώρο της
Φυσικοθεραπείας όσο και µεταξύ ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ).

Οι βιωµατικές εµπειρίες των οµιλητών, σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο επηρέασε τη ζωή
τους η Φυσικοθεραπεία, από την παιδική ηλικία έως σήµερα, θα συµβάλουν στην πληρέστερη
και βαθύτερη κατανόηση των θεµάτων της αναπηρίας.
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