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Η φυσικοθεραπεία µπορεί να αποσυµφορήσει το ΕΣΥ και να εξοικονοµήσει
πόρους

Στην πρώτη γραµµή φέρνουν τους φυσικοθεραπευτές τα ευρωπαϊκά συστήµατα υγείας.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου, όπου το 2018 θα αυξηθούν οι
φυσικοθεραπευτές στο σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.

Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να έρχονται εκείνοι πρώτοι σε επαφή µε ασθενείς που εµφανίζουν
µυοσκελετικά προβλήµατα και όχι ο γιατρός. Η πολιτική εφαρµογή του απέδειξε την αξία του µέτρου στην
αποσυµφόρηση του συστήµατος και στην εξοικονόµηση πόρων και επελέγη ως µόνιµη παρέµβαση στο
σύστηµα Υγείας. Ανάλογες δυνατότητες υπάρχουν και στο ελληνικό σύστηµα Υγείας, καθώς οι
φυσικοθεραπευτές είναι υψηλού επιπέδου και µπορούν να αποτελέσουν τον προποµπό του συστήµατος σε
µία σειρά από προβλήµατα Υγείας. Η εµπειρία δείχνει πως η επένδυση στη Φυσικοθεραπεία ωφελεί σοβαρά
τα συστήµατα Υγείας.

Τα παραπάνω ανέφεραν σε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) Πέτρος
Λυµπερίδης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (ER – WCPT)
Sarah Bazin και ο αντιπρόεδρος Roland Craps.

Σύµφωνα µε τους οµιλητές, ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή αναβαθµίζεται στα συστήµατα Υγείας όλων
των προηγµένων χωρών. Τα τελευταία χρόνια, έχει διευρυνθεί και στην Ελλάδα το πεδίο δράσης των
φυσικοθεραπευτών, µε ανερχόµενο τον τοµέα της παρηγορητικής θεραπείας.

Πέρα από τους γνωστούς τοµείς (µυοσκελετικά, νευρολογικά, παιδιατρικά περιστατικά), η Φυσικοθεραπεία
εφαρµόζεται και σε άλλους ασθενείς µε διάφορες παθήσεις, όπως ψυχιατρικές, ουρολογικές,
καρδιολογικές, αναπνευστικές, γυναικολογικές, καθώς και στη Γηριατρική.
Μεγάλη έµφαση θα πρέπει να δοθεί και στην Ελλάδα στον ρόλο του φυσικοθεραπευτή στην πρόληψη, όπως
η πρόληψη πτώσεων σε ηλικιωµένους, η πρόληψη κακώσεων σπονδυλικής στήλης σε χώρους εργασίας, η
πρόληψη εκδήλωσης καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη.

Σύµφωνα µε τον κ. Λυµπερίδη, ο φυσικοθεραπευτής έχει πολλά να προσφέρει σε τοµείς 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 Υγείας να πειστεί για την αναγκαιότητα και τη χρησιµότητα του
φυσικοθεραπευτή.

Σε πολλά κράτη, η φυσικοθεραπεία αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για τους ασθενείς σε ένα µεγάλο
φάσµα παθήσεων. Έχει αποδειχθεί πως επενδύοντας στη φυσικοθεραπεία κερδίζουν τα εθνικά συστήµατα
υγείας, καθώς δαπανούν πολύ λιγότερους πόρους για άλλες παροχές υγείας.

Οι φυσικοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες για την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της µέγιστης
κίνησης και της λειτουργικής ικανότητας, για όλη τη διάρκεια της ζωής. Αυτό περιλαµβάνει την παροχή
υπηρεσιών σε περιπτώσεις που η κίνηση και η λειτουργικότητα απειλούνται από τη γήρανση, από
τραυµατισµό, από πόνο, από ασθένειες, από διαταραχές, από ειδικές καταστάσεις ή περιβαλλοντικούς
παράγοντες.
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