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πρώτη γραμμή φέρνουν raus
φυσικοθεραπευτέε τα ευρωπαϊκά

Στηνσυστήματα υγεία3

Χαρακτηριστική

είναι η περίπτωση του Ηνωμένου
Βασιλείου όπου το 2018 θα
αυξηθούν οι φυσικοθεραπευτέε στο
σύστημα ΠρωτοβάθμιαΒ Opovriôas
Υγεία3
ZKonos ms ενέργεια auras είναι
να έρχονται εκείνοι πρώτοι σε επαφή
με ασθενεί που εμφανίζουν μυο
σκελετικά προβλήματα και όχι ο για
ipôs Η πολιτική εφαρμογή του απέδειξε
την αξία του μέτρου στην
του συστήματο5 και στην
εξοικονόμηση πόρων και επελέγη cos
μόνιμη παρέμβαση στο σύστημα Υγεί
as Ανάλογε5 δυνατότητεε υπάρχουν
και στο ελληνικό σύστημα ΥγείοΒ κα
0cî)s οι φυσικοθεραπευτέΒ είναι υψηλού
επιπέδου και μπορούν να
τον προπομπό του συστή
ματοε σε μία σειρά από προβλήματα
Υγειαε Η εμπειρία δείχνει neos η επένδυση
στη Φυσικοθεραπεία ωφελεί
σοβαρά τα συστήματα Υγεία3
Τα παραπάνω ανέφεραν σε ο πρό
εδροε του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσιοθεραπευτών ΠΣΦ nétpos
αποσυμφόρηση

αποτελέσουν

Η φυσικοθεραπεία μπορεί να αποσυμφορήσει
το ΕΣΥ και να εξοικονομήσει πόρους
Λυμπερίδηβ η πρόεδροβ ras Ευ
ρωπάίκή5 Ομοσπονδία Φυσικοθεραπεία
ER-WCPT

τητα και τη χρησιμότητα του

Sarah Bazin και ο αντιπρόεδροε
Roland Craps
Σύμφωνα με raus ομιλητέ3 ο ρό
Xos του φυσικοθεραπευτή αναβαθμίζεται
στα συστήματα Υγείαβ όλων
των προηγμένων χωρών Τα τελευταία
χρόνια έχει διευρυνθεί και στην
Ελλάδα το πεδίο ôpàons των
με ανερχόμενο τον
τομέα ras παρηγορητική3 θεραπείσε
Πέρα από tous γνωστούβ τομείε

φυσικοθεραπεία
συστήματα

υγεία καθα δαπανούν πολύ
λιγότεροι nôpous για άλλεβ πα

φυσικοθεραπειών

μυοσκελετικά νευρολογικά παιδιατρικά
περιστατικά η Φυσικοθεραπεία
εφαρμόζεται και σε άλλου3 ασθε
V8is με διάφορεβ παθήσε όπακ ψυ
xiaTpiKés ουρολογικέβ καρδιολογι
Kés αναπνευστικέ3

γυναικολογικέ3

καθώβ και στη Γηριατρική
Μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί
και στην Ελλάδα στον ρόλο του

φυσικοθεραπευτή

Σε πολλά κράτη η φυσικοθεραπεία
αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα
για raus ασθενείε σε ένα μεγάλο
φάσμα παθήσεων Έχει αποδειχθεί
neos επενδύονται στη
κερδίζουν τα εθνικά

φυσικοθεραπευτή στην πρόληψη

ôncos η πρόληψη πτώσεων σε ηλι
κιωμένουβ η πρόληψη κακώσεων

σπονδυλικήβ οτήληβ σε xebpous ερ
Yaoias η πρόληψη εκδήλωσηβ
παθήσεων και διαβήτη
Σύμφωνα με τον κ Λυμπερίδη ο
καρδιαγγειακών

φυσικοθεραπευτήΒ έχει πολλά να

προσφέρει σε τομείε που γνωρίζει
πολύ καλά και ο ΠΣΦ έχει προωθήσει
την γνώση για την αντιμετώπιση
όλων αυτών των περιπτώσεων ασθενών
με τα οκτώ επιστημονικά τμήματα
που λειτουργεί
Προϋπόθεση είναι το υπουργείο
Υγεία να πειστεί για την αναγκαιό¬

poxés υγεία
Οι φυσικοθεραπευτέ8 παρέχουν
υπηρεσίεβ για την ανάπτυξη διατήρηση
και αποκατάσταση ras μέγιστα
Ki'vnons και ms λειτουργικήβ ικανό
raras για όλη τη διάρκεια ms ζωήβ
Αυτό περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών
σε περιπτώσει που η κίνηση
και η λειτουργικότητα απειλούνται
από τη γήρανση από τραυματισμό
από πόνο από ασθένειεβ από δια
rapaxés από ειδικέβ καταοτάσεκ ή
περιβαλλοντικούε παράγοντα

