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Φυσικοθεραπεία στην Ευρώπη
μια αυτόνομη κλινική προσέγγιση και τα ελληνικά δεδομένα

Φ

ΤΟΥ

ΠΕΤΡΟΥ

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗ

υσικοθεραπεία στην Ευρώπη μια αυτόνομη
κλινική προσέγγιση ήταν ο τίτλος

του 27ου Επιστημονικού Συνεδρίου
Φυσικοθεραπείας που διοργανώθηκε από τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών την
προηγούμενη εβδομάδα στο ΣΕΦ και οι ενότητες
του έγινε προσπάθεια να ανταποκριθούν στις
σύγχρονες επιστημονικές προκλήσεις χαράσσοντας
συγχρόνως στρατηγική που σκοπό έχει
την προώθηση των νέων δεδομένων που προτείνονται
τόσο από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία
Φυσικοθεραπείας WCPT όσο και την Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας ER WCPT με
στόχευση πάντοτε την προαγωγή της επιστήμης
της φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα
Ευτυχής συγκυρία ήταν η φιλοξενία της
Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Τμήματος
της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας WCPT που
συνεδρίασε εκείνες τις ημέρες στην Αθήνα και
η συμμετοχή των προσκεκλημένων-μελών της
σε στρογγυλή τράπεζα με θεματολογία που
τα μείζονα ζητήματα στρατηγικών στόχων
που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία
Δόθηκε συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο στην
Εκτελεστικής

κάλυπτε

οποία αναφέρθηκαν όλα τα δεδομένα που
από τη διαφορετική προσέγγιση των
ευρωπαϊκών κρατών ενώ έκανε αίσθηση η
προκύπτουν

αποτελεσματικότητα

της φυσικοθεραπείας όταν
εφαρμόζεται η πολιτική της πρώτης επαφής
των ασφαλισμένων με τον φυσικοθεραπευτή
πριν από τον γιατρό Παρουσιάστηκε έρευνα
που έγινε στην Ιρλανδία και απέδειξε ότι από
τους 18.000 της λίστας αναμονής για ρευματολόγο
και ορθοπεδικό μόνο το 17 χρειάστηκε
τελικά να εξεταστεί
Η συστηματική παρέμβαση του φ/σ σε
ασθενείς μείωσε την ανάγκη για
αναπνευστικούς

εισαγωγή στα νοσοκομεία αποσυμφόρηση
Υποχρεωτική μάθαμε ότι είναι η παρουσία
των φυσικοθεραπευτών στα σχολεία στη Μάλτα
αντίθετα με τη χώρα μας που μείωσε εφέτος
τους φ/σ στα ειδικά σχολεία
Διαφορετική είναι η προσέγγιση των άλλων
κρατών για τη φυσικοθεραπεία π.χ Βέλγιο
δαπάνη φυσικοθεραπείας 760 εκατ η Ελλάδα
70 εκατ
Μεγάλη αίσθηση στους ευρωπαίους προσκεκλημένους
της εκτελεστικής επιτροπής έκανε η

αναφορά του daw back σε υπηρεσίες και η
από την πλευρά του κράτους σχεδόν
4 μηνών εργασίας για τους συμβεβλημένους με
τον ΕΟΓΤΥΎ 20 εκατ ευρώ τον χρόνο
Στην προγραμματισμένη επίσκεψη στο υπουργείο
Υγείας και στη συνάντηση με τον υπουργό
Υγείας κ Ανδρέα Ξανθό και τον αναπληρωτή
γενικό γραμματέα κ Σταμάτη Βαρδαρό τέθηκαν
όλα τα παραπάνω στοιχεία υπόψη της πολιτικής
ηγεσίας και αναδείχτηκε η ανάγκη νομοθετικών
παρεμβάσεων ινστιτούτο εκπαίδευσης προκειμένου
να εφαρμοστεί ένα πλαίσιο συνεχιζόμενης
κατάρτισης
Επίσης η ανάγκη θέσπισης μόνιμης θέσης
φυσικοθεραπείας στο υπουργείο Υγείας
Και εν τέλει η ανάγκη να εφαρμοστούν άλλα
μοντέλα στην υγεία με ενεργότερο ρόλο από
τους φυσικοθεραπευτές για ένα σύστημα υγείας
ασθενοκεντρικό ανθρωποκεντρικό και όχι ια
τροκεντρικό όπως είναι σήμερα με διακριτούς
ρόλους για το κάθε επάγγελμα Υγείας
διαγραφή

συμβούλου
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