
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το νέο σύστημα συνταγογράφησης συνεδριών 
φυσικοθεραπείας» 

 
 

Δόθηκε την 5/9/2018 η δυνατότητα συνταγογράφησης συνεδριών 

φυσικοθεραπείας από το e-ΔΑΠΥ με παράλληλη ισχύ του παλαιού τρόπου e-prescription 

μέχρι τις 10/9/2018. 

Στο νέο σύστημα παρατηρούνται διάφορες θετικές τροποποιήσεις, όπως η 

δυνατότητα συνταγογράφησης από περισσότερες ειδικότητες, όπως η ισχύ του 

παραπεμπτικού και ως γνωμάτευση, κλπ. 

Παρατηρούνται όμως και διάφορες δυσλειτουργίες τις οποίες  σας επισημαίνουμε 

προκειμένου να τροποποιηθούν. 

1) Το σύστημα οδηγεί τον θεράπων ιατρό να επιλέξει πρώτα τις φυσικοθεραπευτικές 

πράξεις προκειμένου κατόπιν να επιλέξει τον αριθμό συνεδριών που θα 

χορηγηθούν στον ασφαλισμένο. 
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ΕΠΕΙΓΟΝ 



Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 2 του Νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 

81/04-04-2005), όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις πλέον 

πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 34 του Νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24-12-

2014), «Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν τις 

πράξεις φυσικοθεραπευτή, όπως αυτές προβλέπονται στο β.δ. 411/1972, το π.δ. 

29/1987 και το π.δ. 90/1995, όπως ισχύουν, και περιέχονται κοστολογημένες στο 

Κεφάλαιο «Φυσικοθεραπείες» του π.δ. 157/1991, όπως ισχύει, σύμφωνα με γραπτή 

διάγνωση ή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, στους χώρους όπου εργάζονται 

κατά την κείμενη νομοθεσία». 

Εκ τούτων έπεται, ότι μετά την θέση σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 34 του 

Νόμου 4316/2014, ήτοι μετά την 24η-12-2014, ο νομοθέτης απονέμει ευθέως το 

δικαίωμα στους Φυσικοθεραπευτές να αξιολογούν, να επιλέγουν και να εκτελούν 

τις πράξεις δικής τους αρμοδιότητας, κατόπιν λήψεως υπόψη της διάγνωσης ή 

της γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού.  

Με άλλα λόγια, με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ο ρόλος του θεράποντος 

ιατρού περιορίζεται στη διάγνωση – γνωμάτευση περί της παθήσεως και ουδόλως 

επεκτείνεται στην υπόδειξη προς τον φυσικοθεραπευτή συγκεκριμένων πράξεων 

που θα πρέπει να εκτελεστούν. Με άλλα λόγια, η επιλογή των απαραίτητων προς 

εκτέλεση πράξεων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του 

φυσικοθεραπευτή. 

Τονίζεται, δε, ότι οι νομοθετικές διατάξεις υπερτερούν εξ απόψεως τυπικής 

ισχύος των διατάξεων μιας Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΥ), ενώ η εφαρμογή τους 

είναι υποχρεωτική για όλους. 

Ως εκ τούτου θεωρούμε υποχρεωτική την αφαίρεση της επιβαλλόμενης 

υποχρεωτικά συνταγογράφησης φυσικοθεραπευτικών πράξεων στο νέο σύστημα 

συνταγογράφησης. 

 

2) Στην πρόταση που σας είχαμε καταθέσει ως Π.Σ.Φ, στην πρόσκληση του Προέδρου 

του ΕΟΠΥΥ, κατά τον σχεδιασμό της συγκεκριμένης δράσης ,είχαμε προτείνει λίστα 

με 3711 παθήσεις (κωδικοποίηση κατά icd10) , για τις οποίες δύναται να 

συνταγογραφηθεί φυσικοθεραπεία ανάλογα πάντα με την ειδικότητα του Ιατρού. 

Στο ισχύον από 5/9/2018 σύστημα έχουν ενσωματωθεί 19 κωδικοί ( C50, G35, 

M13.0, M13.9, M15.9, M17.0, M53.1, M54.2, M54.3, M54.4, M54.5, M75.1, M80.0, 

M80.1, M80.4, M80.2,M80.5, M80.8, M80.9). 

Όπως αντιλαμβάνεστε εφόσον ισχύσει αποκλειστικά το νέο σύστημα από 

10/9/2018 δημιουργείται ένα τεράστιο κενό ,καθώς οι ιατροί  θα διαγιγνώσκουν 

πάθηση την οποία θα αδυνατούν να περιγράψουν στο παραπεμπτικό και ή δεν θα 

εκδίδουν παραπεμπτικό ή θα ψεύδονται περιγράφοντας άλλη πάθηση 

(επιτρεπόμενη λίστα).  

 

3) Στην πρόταση που είχαμε καταθέσει συνδέσαμε τον κάθε θεραπευτικό στόχο με 

συγκεκριμένες φυσικοθεραπευτικές πράξεις και τεχνικές, η οποίες επιλέγονται από 

τον φυσικοθεραπευτή. Οι φυσικοθεραπευτικοί στόχοι έχουν εφαρμογή στους 



κωδικούς παθολογιών κατά ICD 10 που είχαμε καταθέσει, πάντοτε ανάλογα με την 

φάση επούλωσης ή αποκατάστασης που βρίσκεται ο κάθε ασθενής.  

Το σχήμα της θεραπείας για την κάθε κλινική οντότητα ή παθολογία δεν μπορεί 

να είναι ποτέ το ίδιο, ακόμα κι αν μιλούμε για την ίδια παθολογία, στην ίδια 

χρονική φάση εξέλιξης της νόσου.  

Ακριβώς για αυτό δεν έχει κανένα νόημα να ακολουθείται το ίδιο σχήμα από την 

αρχή μέχρι το τέλος των συνεδριών φυσικοθεραπείας. 

 

Επειδή δεν πρέπει να αποκλείσουμε το δικαίωμα των αντενδείξεων ή της πιθανής 

πρότασης των ιατρών, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αναγραφής σχολίων από 

τους θεράποντες ιατρούς, τα οποία θα περιλαμβάνουν αντενδείξεις ή 

θεραπευτικούς στόχους. 

 

 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για διευκρινήσεις. 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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