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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Προς τα μεέ λη μας
Αγαπητοιά συναά δελφοι,

Με επιτυχιά α πραγματοποιηά θηκαν και φεά τος οι δραά σεις αποά πολλαά Περιφερειακαά
Τμηήματα στα πλαιή σια του εορτασμουή της Παγκοή σμιας Ημεέ ρας Φυσικοθεραπειέ ας.

Ο Πανελληά νιος Συά λλογος Φυσικοθεραπευτωάν συμμετεά χει και προτειά νει δραά σεις και
εκδηλωάσεις σε οά λη τη χωάρα, οι οποιά ες θα υλοποιηθουά ν αποά τα Περιφερειακαά Τμηά ματα τοό σο
στην Αττικηά οά σο και στην υποά λοιπη Ελλαά δα οι οποιά ες θα ειάναι πολυποιά κιλες που θα
αναδεικνυά ουν την Επιστηά μη της Φυσικοθεραπειά ας, την χρησιμοά τηταά της στους πληθυσμουά ς
τοά σο για την Αποκαταά σταση της Υγειά ας οά σο και για την προά ληψη παθηά σεων και κακωάσεων
του Μυοσκελετικουή συστηήματος, του Κεντρικουή Νευρικουή συστηήματος, του Καρδιοαναπνευστικουή συστηήματος καθωής και για την προή ληψη και βελτιή ωση των ψυχικωήν
παθηή σεων.

Το Κεντρικοά Διοικητικοά Συμβουά λιο του Π.Σ.Φ αποφαά σισε να υλοποιηά σει τις δραά σεις
του την εβδομαά δα 01-07 Οκτωβριί ου 2016 . Οι εκδηλωίσεις ξεκινουί ν την 1η Οκτωβριί ου που
ειέ ναι η παγκοέ σμια ημεέ ρα ηλικιωμεέ νων, διένοντας το στιέγμα του εορτασμουέ που απορρεέει αποέ
το κεντρικοό συόνθημα «προή σθεσε ζωηή στα χροόνια σου» και συνεχιί ζεται με εκδηλωίσεις για την
προόληψη των πτωόσεων, εγκεφαλικουά επεισοδιά ου και εμφαά νισης αά νοιας.

Εκτοά ς αποά τις διαά φορες εκδηλωάσεις και δραά σεις που θα οργανωθουά ν στις εά δρες των
Περιφερειακωάν τμημαά των με ομιλιά ες, διανομηά ενημερωτικουά υλικουά , αξιολοά γηση και επιί δειξη
ασκηέ σεων σε ηλικιωμεέ νους οι Φυσιοθεραπευτεές των Δημοέσιων και Ιδιωτικωέν
Φυσιοθεραπευτηριίων αποί 01-07 Οκτωύβρη 2016 θα αξιολογουύ ν και θα επιδεικνυύ ουν δωρεαά ν
προγραά μματα αά σκησης σε οά λους τους ανθρωάπους αά νω των 65 ετωών.
Μας λυπειά το γεγονοά ς οά τι οι περισσοά τεροι συναά δελφοι δεν συμμετεά χουν στις δραά σεις
του συλλοόγου οά που δεν εά χει να κερδιά σει κανειά ς αά λλος παραά μοά νο ο κλαά δος μας. Ίσως αυτοά που
πρεά πει να γιά νει σαφεά ς ειά ναι πως το κυά ριο ζητουά μενο τεά τοιων δραά σεων ειά ναι η αυά ξηση του
αριθμουή των ατοήμων που θα απευθυνθουήν στον Φυσικοθεραπευτηή.

Ο τομεέ ας της προέ ληψης καθωές και της θεραπευτικηά ς αά σκησης ειά ναι βασικεά ς
προτεραιοά τητες στα πλαιά σια της εξωστρεά φειας του Συλλοά γου. Στις δραά σεις που θ
ακολουθηά σουν αναμεά νουνε την συμμετοχηά σας καθωάς και τις προταά σεις σας.
Αυτοσμίδης Δημήτρης
Υπεύθυνος εκδόσεων

σελ. 3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Παρουσία του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κου Σωτήρη Μπερσίμη στην
συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ.

Τ

"Ειίναι γνωστοί οίτι οι φυσικοθεραπευτεέ ς
εκτελουά ν παραπεμπτικαά τα οποιά α δεν παραά γουν
δεν αυτοσυνταγογραφουέν και βεέβαια ειέ ναι
υποχρεωμεέ νοι να εκτελεέ σουν. Οι υπηρεσιέ ες που
προσφεέ ρουν ειέναι ωφεέλιμες για το εθνικοέ
συί στημα υγειίας και για την εξοικονοίμηση
ποά ρων, αποά την μειά ωση της αναά γκης εφαρμογηή ς
πολυά δαπανηρωάν διαγνωστικωάν εξεταά σεων και
βλαπτικωάν φαρμακευτικωάν σκευασμαά των. Έχει
αποδειχτειέ αποέ μελεέ τες που εέ γιναν στο
εξωτερικοί οίτι: οίταν η φυσικοθεραπειία ειίναι η
πρωάτη επιλογηά στην Πρωτοβαά θμια Φροντιά δα
Υγειά ας, υπαά ρχει μεγαά λη εξοικονοά μηση ποά ρων.
Επιή σης, η συμβοληή της φυσικοθεραπειή ας στην
προή ληψη της εκδηήλωσης διαφοήρων ασθενειωήν
και κατασταά σεων ειά ναι πολυά τιμη (π.χ. προά ληψη
πτωάσεων). Έτσι, δεν μπορουά με σε καμιαά
περιέπτωση να δεχτουέμε περικοπεές (rebate &
clawback) για υπηρεσιέ ες που προσφεέ ρουμε στον
ασθενηά , γιατιά πραγματικαά η φυσικοθεραπειά α
ειά ναι παροχηά υπηρεσιωάν που παραά γεται με πολυά
κοά πο και παραά γεται αποά τον αά νθρωπο,
επιστηή μονα φυσικοθεραπευτηή . Το 2015 οι
συμβεβλημεέ νοι
φυσικοθεραπευτεέ ς
δεν
πληρωήθηκαν για 5 αποή τους 12 μηή νες για
σελ. 4

ην Κυριακηά , 2/10/2016 μεταά αποά
προέσκληση του Προεέδρου του Π.Σ.Φ.,
παραβρεέθηκε ο Προέεδρος του ΕΟΠΥΥ κος
Σωτηά ριος Μπερσιά μης. Στην συναά ντηση ο
Προόεδρος του ΕΟΠΥΥ ενημερωόθηκε αποό το
Κ.Δ.Σ. για τα προβληήματα που ταλανιήζουν τη
σχεέ ση των μελωέν (συμβεβλημεέ νων με τον
ΕΟΠΥΥ) με τον Οργανισμοή . Στην εισηή γηση του
Προεέδρου του Π.Σ.Φ. κου Πεέτρου Λυμπεριέδη,
τονιά στηκαν τα καά τωθι:
υπηρεσιί ες
που
ασφαλισμεένους.

προσεέφεραν

στους

Τα εργαστηή ρια φυσικοθεραπειή ας ειή ναι μη
βιωέσιμα και υπερχρεωμεέ να. Η λεγοέ μενη
υπεέρβαση (περιέπου 20.000.000 ευρωέ ετησιέ ως )
ειά ναι απειροελαά χιστη αν συγκριθειά με τις
΄΄υπερβαά σεις΄΄ αά λλων κατηγοριωάν παροά χων, π.χ.
ειίναι ιίσως μικροίτερη αποί το μηνιαιί ο κοί στος των
φαρμαά κων
που
συνταγογραφουά νται και
πετιουίνται στα σκουπιίδια, καθωίς μια παλιοί τερη
εκτιέ μηση (2009) ανεέ βαζε το ετηέ σιο κοέ στος των
φαρμαά κων που πετιουά νται στα σκουπιίδια στο 1
δις
ευρωώ
(http://www.ethnos.gr/koinonia/
arthro/sta_skoupidia_axrisimopoiita_farmaka_ak
sias_1_dis_euro-63627561/). Το ποσοό οό μως αυτοό
(20.000.000 ευρωί) ειίναι ικανοί να ‘’τιναά ξει στον
αεέρα’’
2.450
συμβεβλημεένα
εργαστηέ ρια
φυσικοθεραπειί ας.
Δεν κατανοουά με πως η δαπαά νη φυσικοθεραπειά ας
προσδιοριίστηκε στο 1,2% των συνολικωίν
δαπανωέν υγειέας οέ ταν ο μεέ σος οέ ρος στην Ευρωέπη
ειέ ναι 3%. Στο Βεέ λγιο (με τον ιέ διο πληθυσμοέ ) η
δαπαά νη φυσικοθεραπειά ας ειάναι 630.000.000
ευρωό το χροόνο’’.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Κατόπιν τέθηκαν και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1) Αποίδοση των εισφορωίν υγειίας των
ασφαλισμεένων κατευθειέαν σε ειδικοέ κωδικοέ για
την υγειά α και οά χι αποά δοση αποά τα ασφαλιστικαά
ταμειά α καταά το δοκουά ν, καθωάς παρατηρειά ται το
φαινοόμενο συνεχωύς να παρακρατουύ νται
περισσοίτεροι ποί ροι για την υγειί α και συνεχωώς
τα λεφταά να μην επαρκουά ν.
Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι αυτοά ειά ναι
παά γιο αιά τημα και του Οργανισμουά και πρεά πει να
ρυθμιστειή αποή την Πολιτικηή Ηγεσιή α.

2) Ειά ναι παά γιο αιά τημα του Π.Σ.Φ. η συύναψη των
συμβαά σεων να διεά πεται υποά το καθεστωάς της
συλλογικηά ς συά μβασης, αά ποψη με την οποιά α
συμφωνειί τοίσο η Διοιίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οίσο
και η ηγεσιία του Υπουργειί ου Υγειί ας.

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι ειά ναι
θετικηά η αά ποψη του ΕΟΠΥΥ για συλλογικηή
συέμβαση και αυτοέ θα διερευνηθειέ περαιτεέρω
αποό τον Π.Σ.Φ. και τον ΕΟΠΥΥ για τις
παραμεέτρους που προκυέπτουν.

3) Η συέ μβαση θα πρεέ πει να ειέναι ελευέ θερη και
ανοιχτηή σε οή ποιον επιθυμειή να συμβληθειή χωριή ς
περιορισμουίς, διοίτι ειίναι γνωστοί οίτι ο
φυσικοθεραπευτηή ς εκτελειά οά που και αν υπαά ρχει
αναά γκη και δεν συνταγογραφειί τις συνεδριίες
φ/σ.

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι αυτοί ειί ναι
βεέβαιο και εφαρμοέζεται.

4) Θα πρεέ πει να προβλεφθειέ η δυνατοέ τητα
αποζημιή ωσης με ΑΠΥ (οή πως γιή νεται στην ειδικηή
αγωγηή), στους ασθενειής των περιοχωίν εκειί νων
οά που
δεν
υπαά ρχουν
συμβεβλημεά νοι
φυσικοθεραπευτεές
οέπως
π.χ.
σε
απομακρυσμεέ να νησιαά ηά σε Νομουά ς της χωάρας.

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι λοά γω της
εέλλειψης προσωπικουέ και για την αποφοέρτιση
των υπηρεσιωίν των ΠΕ.ΔΙ. δεν θεωρειί οίτι
σελ. 5

μπορειί να εφαρμοστειά καά τι τεά τοιο. Μαά λιστα
ανεά φερε οά τι προά θεση του ΕΟΠΥΥ ειά ναι να καά νει
συμβαά σεις για οά λες τις παροχεά ς.

5) ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΚΠΥ- Έχει συμφωνηθειί το
κειέ μενο της νεέ ας συέ μβασης μεταξυέ – ΠΣΦ και
ΕΟΠΥΥ, οέ μως για να εφαρμοστειέ η νεέ α συέ μβαση
θα πρεέπει να ισχυέσει ο νεέος ΕΚΠΥ. Προτειένουμε
της εέκδοση ΚΥΑ και την τροποποιέηση του
αά ρθρου 14 του υφισταά μενου ΕΚΠΥ, οά πως εά γινε
με το ΦΕΚ Β΄1653 /2016, που να
προσαρμοέζεται στα συμφωνηθεέντα και στην
ισχυέ ουσα Νομοθεσιέ α. Συγκεκριμεέ να για το
αά ρθρο 14 του ΕΚΠΥ σας θεά τουμε:
Α) Το ζηά τημα της εφαρμογηά ς της υφισταά μενης
Νομοθεσιί ας που διαφαιί νεται οί τι δεν γιίνεται
σεβαστηέ στο προσχεέδιο ΕΚΠΥ που εέχουμε υπ’
οά ψιν μας και αφοραά το επιλεά γειν και εκτελειά ν
(Νοό μος 4316/2014).

Β) Το ζηή τημα του δικαιωήματος της
φυσικοθεραπευτικηή ς παροχηή ς στους ασθενειίς
με την διαφαινοέμενη υποχρεωτικηέ θεέσπιση
μεσοδιαστηήματος 6 μηνωήν στην «ασθεένεια» των
ασφαλισμεένων.

Γ) Το ζηή τημα αποή την διαφαινοή μενη μειή ωση του
δικαιωήματος παροχηή ς φυσικοθεραπειή ας στους
ασθενειέ ς με σοβαρεέ ς παθηέ σεις που πληέ ττουν
ευαιά σθητες κοινωνικεά ς ομαά δες συμπολιτωών μας
(αποή 6 μηή νες σε 4 μηή νες).

Δ) Για την διαφαινοή μενη διατηή ρηση της
θεωήρησης των παραπεμπτικωήν αποή ελεγκτηή
ιατροί, καθωίς οίπως αποδειίχτηκε αποί τις
εκκαθαριά σεις με δειγματοληπτικοά εά λεγχο, καμιαά
τελικηέ νομιμοποιέ ηση εκτεέ λεσης παραπεμπτικουέ
δεν τεκμηριωίνεται αποί την σφραγιίδα του
ελεγκτηά που ειά ναι μαά λλον διακοσμητικηά , καθωάς
το παραπεμπτικοέ ηέ εέ χει ηέ δεν εέ χει σφραγιέ δα
ελεγκτηή αν δεν ειήναι συήμφωνο με τις εγκυκλιί ους
περικοόπτεται .

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ε) Το αιέτημα για θεέσπιση συμμετοχηέ ς 15%
(εξαιρωέντας τις σοβαρεές παθηέσεις των
περιπτωώσεων Α,Β και Γ του αρ. 14 του ΕΚΠΥ).

Για τις υποέ λοιπες προτεινοέ μενες αλλαγεέ ς σε
αά λλα αά ρθρα του ΕΚΠΥ σας καταθεέτουμε
συνημμεέ νο υποέ μνημα.

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι θα γιά νουν
σεβαστεέ ς οι ισχυέ ουσες Νομοθετικεέ ς ρυθμιέσεις
και στην περιίπτωση που ο ΕΚΠΥ θα βριί σκεται
στο τελικοά σταά διο επεξεργασιά ας θα κληθειά ο
Π.Σ.Φ. για να καταθεέ σει τις θεέ σεις του.

Για την περιέπτωση εέκδοσης τροποποιητικηές
ΚΥΑ του ισχυά οντος ΕΚΠΥ μοά νο για το αά ρθρο 14,
την θεωίρησε δυί σκολο να υλοποιηθειί .

Αυτηή την στιγμηή ο ΕΟΠΥΥ κοστολογειί τις
διαά φορες
παροχεά ς
για
να
γιά νει
επαναπροσδιορισμοής και ανακατανομηή των
επιμεά ρους προϋ πολογισμωάν, αναά λογα με τις
πραγματικεά ς αναά γκες των ασθενωάν. Επιάσης ο
Προέεδρος του ΕΟΠΥΥ ειέ πε οέ τι το θεέμα της
επιβοληέ ς συμμετοχηέ ς ασφαλισμεέ νου, ειί ναι
καθαραά πολικηά αποόφαση.

6)
Δημιουργιήα
επιτροπηής
για
την
παρακολουί θηση
της
υλοποιίησης
του
προϋ πολογισμουύ
του
ΕΟΠΥΥ
για
τη
φυσικοθεραπειά α και πληά ρη διαφαά νεια στην
διαχειίριση των οικονομικωίν του κωδικουί
0671.02 C1, με αά μεση κοινοποιά ηση στον Π.Σ.Φ.
της μηνιαιά ας δαπαά νης στο τεά λος του εποόμενου
μηή να και την κοινοποιήησης της πληήρους εικοήνας
των οικονομικωίν στοιχειί ων μεταά την αφαιά ρεση
του rebate.

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οίτι ειί ναι
θετικοός στην προόταση.

7) Ζητηέματα που σχετιέζονται με περικοπεές
συνεδριωίν φυσικοθεραπειί ας για τυπικουύ ς
λοί γους και λοί γους ερμηνειί ας ΕΚΠΥ και
κανονισμωήν
αποή
την
εφαρμογηή
του
σελ. 6

δειγματοληπτικουά ελεά γχου. Επιά σης η αά δικη
εφαρμογηή του rebate στο αρχικοό υποβαλλοόμενο
ποσοό, παροόλη την περικοπηέ θα πρεέπει να
διευθετηθειί .

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι ο
δειγματοληπτικοά ς
τροά πος
εκκαθαά ρισης
προκριί θηκε αποί τον ΕΟΠΥΥ και εγκριί θηκε αποί
το ελεγκτικοέ συνεέδριο λοέγω του πληέθους των
παραπεμπτικωάν, αά λλωστε ο Οργανισμοά ς
λαμβαά νει σε ετηά σια βαά ση περιά που 100.000.000
παραστατικαά . Βεβαιά ως αντιμετωπιά στηκαν και
διαά φορα θεά ματα τα οποιί α επιλυί ονται και επιίσης
υπαά ρχει και η δυνατοά τητα της εά νστασης αποά
τον παά ροχο. Για το θεά μα της αά δικης εφαρμογηά ς
του rebate βαά σει της κατατεθειμεά νης δαπαά νης
και οά χι της τελικηά ς (αν υπαά ρχουν περικοπεά ς)
απαά ντησε οά τι το θεά μα ειά ναι πολυά πλοκο, ο Π.Σ.Φ
θα επιμειί νει μεέ χρι να επιλυθειέ .

8) Εφαρμογηέ του ελεέγχου real time (με
ηλεκτρονικηά καά ρτα υγειάας) για την διασφαά λιση
της πληά ρους διαφαά νειας αποά την εά κδοση μεά χρι
την εκτεέλεση του παραπεμπτικουέ.

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι ειά ναι στις
προθεέ σεις του ΕΟΠΥΥ για εφαρμογηή του εν
λοά γω μεά τρου, αλλαά η εφαρμογηά της καά ρτας
υγειέας θα πρεέπει να εγκριθειέ αποέ το Υπουργειέ ο
Υγειά ας, και εξεταά ζεται η εφαρμογηά της
ταυτοποιέησης ασφαλισμεένου μεέσω POS.

9) Νομοθεέτηση και θεσμοθεέτηση της ευθυέ νης
για τον ασφαλισμεένο στην περιέπτωση της
εέκδοσης
και
εκτεέ λεσης
εικονικωέν
παραπεμπτικωόν, οόπου αποδεικνυόεται οό τι
υπαά ρχει συναιάνεση του ασφαλισμεά νου με
παραδειγματικηή τιμωριήα και αφαιήρεση π.χ για 6
μηήνες της ασφαλιστικηής ικανοήτητας, οή πως
συμβαιίνει σε διαά φορες Ευρωπαϊ κεά ς χωάρες.
Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οότι αυτοό θα
προβλεέπεται στον νεέ ο ΕΚΠΥ.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
13) Αυύξηση του προϋ πολογισμουύ για την
φυσικοθεραπειά α με βαά σει τις πραγματικεά ς
αναά γκες, οά πως αυτεές αποτυπωένονται με την
συνολικηά δαπαά νη του 2015 που ανηή λθε στα 92
εκ. ευρωί, με παγιίωση της ενιίσχυσης των
6.000.000 ευρωά που ΄΄εκλαά πησαν΄΄ αποά τον
κωδικοό 0671.02 C1.

10) Τροποποιά ηση του Νοά μου 4172/2013 αά ρθρο
97 σχετικαά με τις ποινεά ς των συμβεβλημεά νων
φυσικοθεραπευτωόν και εναρμοό νιση με την
Νομοθεσιήα επιβοληή ς ποινωήν των υπολοιήπων
παροά χων καθωάς οι ποινεά ς του ως αά νω Νοά μου
ειί ναι διαφοροποιημεένες και αυστηροέτερες με
συί γχρονη
προίβλεψη
κοινοποιίησης
των
επιβαλλοόμενων ποινωόν στον Π.Σ.Φ για την
εφαρμογηή του πειθαρχικουί δικαιί ου (Νοίμος
3599/2007).

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι θα
εξεταά σει το θεά μα .Ο Π.Σ.Φ θα επιμειένει μεέχρι να
επιλυθειί το θεέ μα.
11) Εφαρμογηέ των νεέ ων ποσοστωέσεων του
rebate που συμφωνηέ θηκαν στη νεέ α συέ μβαση.
Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι αυτηά την
στιγμηά υπαά ρχει επεξεργασιά α επανακαθορισμουά
των ποσοστωώσεων rebate, ο Π.Σ.Φ θα
αποστειίλει στον Προίεδρο του ΕΟΠΥΥ σχετικοό
υποόμνημα.
12) Εφαρμογηέ ανεέκπτωτου ποσουύ (2.000 ευρωύ)
για το clawback.

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι θα το
εξεταά σει. Ο Π.Σ.Φ. θα επιμειά νει για ανεέκπτωτο
ποσοό clawback.

σελ. 7

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι μοά νο με
την κοστολοήγηση εξολοκληήρου του ΕΚΠΥ θα
υπαά ρξει δυνατοέτητα ενιέσχυσης επιμεέ ρους
κωδικωάν μεά σω της ανακατανομηά ς και αναά λογα
με τις πραγματικεά ς αναά γκες των ασφαλισμεά νων.

14) Αποόδοση των ληξιπροόθεσμων οφειλωόν
παλιωάν ταμειά ων που ενταά χθηκαν στον ΕΟΠΥΥ
(Άμεσα του οιίκου Ναυί του που ειί ναι
εκκαθαρισμεέ νες).
Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι οι
εκκαθαρισμεά νες δαπαά νες του οιά κου Ναυά του θα
δοθουά ν αά μεσα καθωάς υπαά ρχουν τα σχετικαά , ενωά
για τις ληξιπροά θεσμες ΟΠΑΔ και αά λλων ταμειά ων
προωθειά τε αά μεσα στη Βουληά Νομοθετικηά
ρυά θμιση. Προβλεά πεται η αποά δοση των αά λλων
ταμειέων εέως τις 31/03/2017.

15) Ζηταά με πληά ρη ενημεά ρωση για τις
απορριπτεά ες δαπαά νες που περιλαμβαά νονται
στον κωδικοό 0671.02 c1 για καά θε μηά να αποά τις
αρχεά ς του 2016, μεταά την ολοκληά ρωση των
ελεά γχων και των ενσταά σεων και της
οριστικοποιή ησης της καταβαλλοή μενης τελικηή ς
δαπαά νης, με παραά λληλη εφαρμογηά και μειά ωση
της μηνιαιάας δαπαά νης λοόγω των τελικωόν
περικοπωών.
Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι οι τελικεά ς
περικοπτοά μενες δαπαά νες καά θε μηά να μεταά την
οριστικοποιά ηση και των ενσταά σεων θα
μειωάνουν την μηνιαιάα υποβληθειά σα δαπαά νη, θα
υπαά ρξει σχετικηά ενημεά ρωση στον Π.Σ.Φ. μεταά
την τελικηή και οριστικηή εκκαθαά ριση των μηνωάν
που αποδοό θηκαν.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
16) Έγινε γνωστοά οά τι η παρακραά τηση του
rebate & clawback θα γιά νει σε βαά θος 20 μηνωάν,
αρχηή ς γενοή μενης αποή τον Μαϊ ο του 2016 και
πρωάτα σε βαά θος 8 μηνωάν για παρακραά τηση
rebate & clawback β΄εξαμηά νου 2015. Υπαά ρχουν
φυσικοθεραπευτεέ ς που αποχωέρησαν αποέ την
συίμβαση, καθωίς θεωίρησαν οί τι ειίναι μη
συμφεέρουσα ηέ συνταξιοδοτηέθηκαν. Θα πρεέπει
να ληφθειέ μεέριμνα το rebate & clawback που
οφειέλουν να επιστρεέ ψουν, να γιένει με
συμψηφισμοό
του 10 % οφειλοόμενων
προηγουύμενων ετωύν (2012-2015).

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι αυτοιά οι
συμβεβλημεέ νοι θα πρεέπει να επιστρεέψουν τις
επιστροφεά ς, αλλαά στα πλαιά σια των ρυθμιά σεων
που προωθουί νται αυτοί θα μπορουί σε να γιί νει
μεταά την αποά δοση του 10% των ετωών
λειτουργιί ας του ΕΟΠΥΥ (2012-2015) . Ο Π.Σ.Φ.
θα επιμειή νει σε αυτηή την λυή ση. Επιή σης
ενημερωένουμε και στα μεέλη μας οέτι αποέ την
πληρωμηή Μαΐ ου και για 8 συνεχουή ς μηή νες θα
γιά νει η παρακραά τηση του r&cl του β΄εξαμηήνου
του 2015( μαά λλον σε 8 ισοά ποσες δοόσεις) –
εφοά σον δεν υπαά ρξει καμμιαά απροά βλεπτη
τεχνικηέ δυκολιέα στην εφαρμογηέ του μεέτρου,
στους εποή μενους 12 μηήνες θα ακολουθηή σει η
παρακραά τηση του α΄εξαμηά νου 2016 και των
υπολειποόμενων ποσωόν r& cl του 2014, στην
εέ νσταση αποέ μεέρους του Κ.Δ.Σ. για συμψηφισμοό
με οφειλεές 10% προηγουμεένων ετωέν (20122015). Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι
αυτοή ειήναι εφικτοή με την Νομοθετικηή ρυήθμιση
που προωθειί τε για να αποδοθειί το 10% και
κατοόπιν να παρακρατηθειί το rebate & clawback.

17) Άμεση καταβοληέ του 10% των οφειλομεένων
του 2013 (Ι.Ε.Ε ) και των υπολοιίπων ετωίν
(2012, 2104, 2015).

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι στην
Νομοθετικηή ρυή θμιση που προωθειή τε στη Βουληή
για τις ληξιπροέθεσμες οφειλεές (πριν τις
σελ. 8

31/12/2011) υπαά ρχει μεά ριμνα για αποά δοση του
10% χωριά ς πληά ρη εκκαθαά ριση των ετωών 20122015. Στην εένσταση αποέ μεέρους του Κ.Δ.Σ. για
την αντιήθεσηή μας σε περιήπτωση που
προβλεέ πεται κουέ ρεμα σε οφειλεέ ς ΕΟΠΥΥ,
απαά ντησε οά τι ακοά μα το θεέ μα βριέ σκεται σε
εξεέλιξη.

18) Ενσωμαά τωση στο ηλεκτρονικοά συά στημα
εά κδοσης παραπεμπτικωάν των προταά σεων του
Π.Σ.Φ., που προκυήπτουν αποή την εφαρμογηή των
διαταά ξεων, για την αποφυγηή δυσλειτουργιωήν
στο μεέλλον.

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι ειά ναι
θετικοά ς απλαά μας ενημεά ρωσε οά τι αυτοά το
χειριίζεται η ΗΔΙΚΑ και αυτοί δημιουργειί μια
χρονοκαθυστεέρηση.
19) Άμεση επιίλυση των τεχνικωάν ζητημαά των
που προκυά πτουν καά θε φοραά που αποστεά λλονται
ψηφιοποιημεέ να αρχειέα στις ΠΕ.ΔΙ.

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι υπηά ρξε
μεά σα στο Σαββατοκυά ριακο αναβαά θμιση των
εφαρμογωών που ‘’τρεέχουν’’ για την μεταφοραά
και ενσωμαά τωση των ψηφιοποιημεά νων αρχειίων
στα συστηήματα του ΕΟΠΥΥ και ο Οργανισμοής
ευελπιστειί οίτι θα ελαχιστοποιηθουίν οι
περιπτωώσεις ‘’τεχνικωάν προβλημαά των’’.
20) Κεά ντρα Αποκαταά στασης-Πληή ρη εφαρμογηή
του Π.Δ 383/2002 .

Έγινε αναφοραά για την καταστρατηά γηση του
συγκεκριμεέ νου Π.Δ. και αναλυέ θηκε το θεέμα
στην πληά ρη διαά στασηά του.
Επιέ σης να αναφεέ ρουμε οά τι αποά την συναά ντηση:

Α) δοά θηκε το χρονοδιαά γραμμα πληρωμωάν
καθωές ο Οργανισμοές εέχει την οικονομικηέ
δυνατοά τητα (ο Μαά ιος θα οριστικοποιηθειά μεά χρι
τις 15 -20 Οκτωβριίου και ο Ιουέ νιος εέ ως τις
αρχεέ ς Νοεμβριί ου).

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Β) ξεκαθαριά στηκε οά τι η δαπαά νη παραπεμπτικωάν
φυσικοθεραπειίας που εκτελουίνται στα ΠΕ.ΔΥ.,
αποζημιωώνεται
αποό
τον
κωδικοό
των
Νοσοκομειίων.

Γ) Επιίσης, στην πληροφοριία αποί τον Προίεδρο
για την αποίφαση του Οργανισμουί να συμβληθειί
με φυσικοθεραπευτεά ς και αά λλους παροό χους που
εκτελουά ν πραά ξεις στην ειδικηά αγωγηά που
υπαά γεται στο αά ρθρο 17, το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ.
εέθεσε το θεέμα του κωδικουέ της αποζημιέ ωσης
και προή τεινε τον υπολογισμοή της ετηήσιας
αποδιδοά μενης δαπαά νης της καά θε παροχηά ς της

ειδικηές
αγωγηές
στους
ασφαλισμεέ νους
(Φυσικοθεραπειί α, εργοθεραπειί α, λογοθεραπειί α
κλπ), ουίτως ωίστε να προσδιοριστειί και να
καθοριστειά ο καά θε επιμεά ρους ετηά σιος
ξεχωριστοά ς κωδικοά ς δαπαά νης, ο οποιά ος για την
φυσικοθεραπειί α θα ειί ναι διαφορετικοί ς και
ξεχωριστοός αποό τον κωδικοό 0671.02 c1.

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. θα επιμειίνει στον
προσδιορισμοό ξεχωριστουό κωδικουό εφοό σον
εφαρμοστειί η αποί φαση του ΕΟΠΥΥ για συί ναψη
συμβαά σεων για την ειδικηά αγωγηά .

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. στην συνεδριά αση που ακολουά θησε την εν λοά γω συναά ντηση, αποφαά σισε να
συγκαλεέ σει την Κυριακηέ 16 Οκτωβριά ου στα γραφειά α του Π.Σ.Φ. εά κτακτη συναά ντηση Προεά δρων Π.Τ.
για να ενημερωάσει τους Προά εδρους οά λης της χωάρας για την πορειά α επιά λυσης των προβλημαά των και
να διερευνηήσει την βουήληση των προθεέ σεων των μελωέν του Π.Σ.Φ.

Επιέσης θα εξεταστειέ και το θεέμα της προετοιμασιά ας της 4ωρης σταά σης εργασιά ας που εά χει
προκηρυχτειά για την Τεταά ρτη 2 Νοεμβριά ου στις Δημοά σιες δομεά ς της χωάρας, με σημαιάα διεκδιά κησης το
επιίδομα επικιίνδυνης και ανθυγιεινηής εργασιήας.

Ο προβληματισμοά ς λοά γω της συνεά χισης των χρονιζοά ντων προβλημαά των ειέναι εέντονος, τα
εργαστηά ρια φυσικοθεραπειά ας ειά ναι υπερχρεωμεά να και μη βιωάσιμα λοά γω της δωρεαά ν προσφοραά ς
υπηρεσιωάν για 5 μηά νες το χροά νο στο ασφαλιστικοά συά στημα της χωάρας και οι συναά δελφοι των
Δημοσιίων δομωίν σε αποί γνωση.

σελ. 9

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ανακοίνωση για τη νομοθετική ρύθμιση αποπληρωμής των
ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ
Μεταά την γνωστοποιά ηση της νομοθετικηά ς ρυά θμισης για τις εκπτωάσεις που αφορουά ν τις
ληξιπροέθεσμες οφειλεές, υπηέρξε εέντονη κινητικοέτητα και επαφηέ των μελωέν του Κ.Δ.Σ. με
Προά εδρους αά λλων Ενωάσεων παροχωάν, για την αά μεση αντιά δραση και την επαφηά με το Υπουργειά ο
Υγειά ας, προκειμεά νου να διευκρινιστουά ν, αλλαά και να εξομαλυνθουά ν οά λες αυτεά ς ακραιά ες
ποσοστωώσεις εκπτωώσεων.

Στα πλαιά σια λοιποά ν των αντιδραά σεων, υπηά ρξε επαφηά μελωάν του Κεντρικουά Διοικητικουύ
Συμβουλιά ου, με παραά γοντες του Υπουργειά ου Υγειά ας, ουά τως ωάστε να μην περιληφθειά μεά σα στη
ρυέθμιση η αποέδοση ληξιπροέθεσμων οφειλωέν του ΕΟΠΥΥ, που οέ πως διαφαιέ νονταν στο κατατεθεέ ν
κειά μενο περιλαμβαά νονταν με μεγαά λη ποσοά στωση εά κπτωσης.
Επιίσης, για τις περιπτωάσεις οά που υπηά ρξε προκαταβοληά της δαπαά νης (αποά δοση με προά χειρο
λογιστικοέ εέλεγχο 90%) να μειωθειέ το ποσοστοέ της εέ κπτωσης.
Ήδη το Υπουργειά ο εξεταά ζει το ενδεχοά μενο διορθωτικωάν κινηά σεων.

Για οά τι νεοά τερο και για τις τελικεά ς ρυθμιά σεις θα υπαά ρξει ανακοιά νωση.

Στο αά ρθρο 53, του σχεδιήου νοήμου του Υπουργειήο Εργασιήας θα εντοπιήσετε την σχετικηή νομοθετικηή
ρυέθμιση που εέ χει κατατεθειέ στην Βουλη:

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6aebdc768f4f7/9746567.pdf

Πρόσκληση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
στην ακρόαση Φορέων επί του Σχεδίου Νόμου που περιλαμβάνει τη νομοθετική
ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
Μεταά αποά αιά τημα του Π.Σ.Φ., εά γινε δεκτηά η παρουσιά α και η παρεά μβαση του Κ.Δ.Σ. στην
Επιτροπηή Κοινωνικωάν Υποθεά σεων της Βουληά ς, επιά της νομοθετικηά ς ρυά θμισης που περιλαμβαά νεται
στο Σχεδιά ο Νοά μου του Υπουργειά ου Εργασιά ας για τις ληξιπροά θεσμες οφειλεά ς, την Τεταά ρτη,
12/10/2016 και ωώρα 10.30.

σελ. 10

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Αντίθεση του Π.Σ.Φ. στην Νομοθετική ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και στα
κουρέματα που επιβάλλονται

Α

ντιπροσωπειία του Πανελληνιίου Συλλοίγου
Φυσικοθεραπευτωόν αποτελουό μενη αποό
τον
Προά εδρο Πεά τρο Λυμπεριά δη, Β΄ Αντιπροά εδρο Γιαά ννη
Μαρμαραά
και
Γενικοά
Ταμιά α
Λευτεά ρη
Μπουρνουσουέζη, παραβρεέθηκε στην Επιτροπηέ
Κοινωνικωέν Υποθεέ σεων της Βουληέ ς, οέπου
συζητηέ θηκε το σχεέ διο Νοέ μου "Κοινωνικηέ και
Αλληλεά γγυα Οικονομιά α και αναά πτυξη των φορεά ων"
του Υπουργειίου Εργασιίας.

Καταά την τοποθεά τησηά του, ο Προά εδρος του
Π.Σ.Φ. κος Πεέτρος Λυμπεριέδης εξεέφρασε την
αντιίθεση των φυσικοθεραπευτωίν στο
ενδεχοέμενο κουρεέματος των ληξιπροέθεσμων
οφειλωέν και επεσηέ μανε οέ τι οι οφειλεές
εέπρεπε να καταβληθουέν εντοέκως, καθωές
αυτοά επιβαά λλεται αποά την εφαρμογηά της
ισονομιά ας στη σχεά ση Κραά τους –Πολιτωών και
αντιίστροφα.

Επιά σης, τοά νισε οά τι η οριστικηά εκκαθαά ριση
των παραπεμπτικωίν φυσικοθεραπειίας που
εφαρμοέζεται αποέ τις 1/1/2016, κατεέδειξε
οότι το ποσοστοό αποόρριψης παραπεμπτικωόν
ανεέ ρχεται στο 0,85% και αυτοέ κυριέ ως για
τυπικουά ς λοά γους, εξαά λλου παά ντα πριν
εκτελεστουά ν
παραπεμπτικαά
φυσικοθεραπειέ ας υπηέ ρχε εέ γκριση αποέ
ελεγκτηέ , ο οποιέος εέλεγχε την σωστηέ
εφαρμογηή των κανονισμωήν παροχωήν των
ταμειά ων, αά ρα δεν υπαά ρχει θεά μα μη ορθηά ς
εκτεέλεσης παραπεμπτικωέν.

Τονιέστηκε και το θεέμα των παραμεέτρων που
πρεέπει να ρυθμιστουέν και που
θα
προκυέψουν αποέ την πιθανηέ εέκπτωση,
εφοίσον ψηφιστειί , οί πως εφαρμογηή της
φορολογικηή ς νομοθεσιή ας και ζητηήματα
επαναπροσδιορισμουύ rebate & claw back,
εφοί σον περιληφθειί
στην ρυί θμιση η
εξοό φληση των 10% του ΕΟΠΥΥ για τα εέτη
2012-2015.
σελ. 11

Ζητηά θηκε μαά λιστα τα ποσαά που οφειά λονται
αποό τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να συμψηφιστουόν με τα
ποσαά rebate & claw back που υποχρεουύ νται
να επιστρεά ψουν οι παά ροχοι για τα
προηγουέμενα εέτη.

Με την ευκαιριία της παρουσιίας της
αντιπροσωπειέας του Π.Σ.Φ. κατατεέ θηκε
σχετικοή υποήμνημα στην Επιτροπηή, στο οποιή ο
τονιά στηκαν και αά λλα ζητηά ματα που αφορουά ν
τους Φυσικοθεραπευτεές, οέπως:
Το
ζηήτημα
του
προσδιορισμουή
ασφαλιστικωόν εισφορωόν αποό 1/1/2017 αποό
εικονικοέ φορολογητεέο εισοέδημα που δεν εέχει
εισπραχτειί αποί τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αποίδοση των εισφορωίν υγειίας των
ασφαλισμεέ νων κατευθειέ αν σε ειδικοέ κωδικοέ
για την υγειία.

Ζητηή ματα
εφαρμογηά ς
υφισταά μενης
Νομοθεσιέας στον νεέο κανονισμοέ παροχωέν
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και πιθανωών περικοπωών
παροχωάν σε ευαιά σθητες κοινωνικεά ς ομαά δες.

Εφαρμογηέ ανεέκπτωτου ποσουέ για το claw
back για την προστασιία των μικρωίν
εργαστηριίων.

Ενσωμαά τωση στο ηλεκτρονικοά συά στημα
καταχωόρησης των παραπεμπτικωόν, οό λων
των παραμεέτρων για να μην απορριέπτονται
παραπεμπτικαά για τυπικουά ς λοά γους.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Εφαρμογηέ των νεέων ποσοστωέσεων του
rebate που συμφωνηέ θηκαν στη νεέ α
συύ μβαση.

Αυύξηση του προϋ πολογισμουύ για την
φυσικοθεραπειά α με βαά σει τις πραγματικεές
αναά γκες, οά ταν ο μεά σος οά ρος στη Ελλαά δα,
εέναντι των συνολικωέν δαπανωέν υγειέας ειέναι
1.3% και στα Ευρωπαϊ καά κραά τη 3%.

Το
2015
οι
συμβεβλημεένοι
φυσικοθεραπευτεές δεν πληρωέθηκαν για 5
αποή τους 12 μηήνες για υπηρεσιήες που
προσεέφεραν
στους
ασφαλισμεένους,
συνεέχισαν αυτουύς τους 5 μηή νες να

πληρωάνουν
λειτουργικαά
ασφαλιστικεές εισφορεές, κλπ.

εά ξοδα,

Άμεση προό σληψη προσωπικουό για την
λειτουργιία
των
δημοίσιων
δομωίν
αποκαταά στασης
και
προά σληψη
φυσικοθεραπευτωέν στις κενεέ ς οργανικεέ ς
θεέσεις των Δημοέσιων δομωέν.
Και τεέλος,

Άμεση αποίδοση του επιδοίματος επικιίνδυνης
και
ανθυγιεινηή ς
εργασιή ας
στους
εργαζοέ μενους
φυσικοθεραπευτεέ ς
των
δημοόσιων δομωόν που με τοόσο προκλητικοό
τροέπο εξαιρεέθηκαν.

Στις παρακαά τω διευθηά νσεις μπορειά τε να δειά τε τα video των τοποθετηέσεων του Προεέδρου στην
Επιστροπηή Κοινωνικωέν Υποθεέσεων:

https://www.youtube.com/watch?v=9oElOnlFbFQ&feature=youtu.be

https://youtu.be/Q5RDUv9Eyz8

σελ. 12

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Εξέταση ενστάσεων που έχουν υποβληθεί πριν από την με
αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. 3298/8-2-2016 Κ.Υ.Α.
Ο προεδρος του ΕΟΠΥΥ εξεδωσε την ακοό λουθη ανακοιί νωση:

ΘΕΜΑ: «Εξεά ταση ενσταά σεων που εά χουν υποβληθειά πριν αποά την με αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. 3298/8-22016 Κ.Υ.Α., περιί συγκροίτησης Επιτροπηά ς Ενσταά σεων για την εξεά ταση αιτημαά των αποδοά σεως
δαπανωών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ. ΔΒ3/οικ.16018/28-4-2016 γενικοέ εέγγραφο ΕΟΠΥΥ Συύμφωνα με την υπ’ αρ.
πρωτ. Α1β/Γ.Π.:15191/6-5-2015 Κ.Υ.Α.(ΑΔΑ:7Χ3Μ465ΦΥΟ-0ΗΔ), οήπως αυτηή τροποποιηήθηκε με
την αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.:3298/8-2-2016 Κ.Υ.Α.(ΑΔΑ:67ΣΤ465ΦΥΟ-ΓΑΞ) με θεέ μα «Συγκροό τηση
Επιτροπηά ς Ενσταά σεων για την εξεά ταση αιτημαά των αποδοά σεως δαπανωάν του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»,
συσταά θηκε η Επιτροπηά Ενσταά σεων για την εξεά ταση ενσταά σεων των ασφαλισμεένων επιέ
απορριπτικωάν αποφαά σεων σχετικαά με αποδοά σεις δαπανωάν του Οργανισμουύ .

Η Επιτροπηά αποφαιά νεται επιά ενσταά σεων-προσφυγωάν ασφαλισμεά νων καταά των απορριπτικωών
αποφαά σεων των Διευθυντωάν των Περιφερειακωάν Διευθυά νσεων ΕΟΠΥΥ, των Δ/νσεων της Κ.Υ. του
ΕΟΠΥΥ καθωάς και των Υποκαταστημαά των ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, που αφορουήν στην εφαρμογηή του Ενιαιήου
Κανονισμουί Παροχωίν Υγειί ας του ΕΟΠΥΥ.

Συέμφωνα με το ανωτεέρω σχετικοέ εέγγραφοά μας, η Επιτροπηά εξεταά ζει ενσταά σεις επιά απορριπτικωών
αποφαά σεων, εφοά σον οι απορριπτικεά ς αποφαά σεις εά χουν εκδοθειά αποά την ημερομηνιί α
τροποποιά ησης της συά στασης της Επιτροπηά ς και μεταά , δηλαδηά αποά 8- 2-2016.

Ωστοά σο, λοά γω του μεγαά λου οά γκου των ενσταά σεων που εέχουν κατατεθειέ αποέ τις 6-5-2015,
ημερομηνιέα της πρωέτης συγκροέτησης της Επιτροπηές και οι οποιέες εέχουν παραμειί νει σε
εκκρεμοήτητα, κριήνεται σκοήπιμη η υπαγωγηή στην αρμοδιοήτητα της Επιτροπηής οήλων των
ενσταά σεων-προσφυγωέν ασφαλισμεένων επιέ απορριπτικωέν αποφαά σεων, εφοέσον αυτεές (οι
απορριπτικεά ς) εκδοά θηκαν καταά το χρονικοά διαά στημα αποό 6-5-2015 εέως 7-2-2016.

Ως εκ τουίτου, παρακαλουίνται οίλες οι υπηρεσιίες του Οργανισμουί να προωθηήσουν στην Επιτροπηή
Ενσταά σεων τυχοά ν εκκρεμειά ς ενσταά σεις, καταά τα ανωτεέρω.
Ο Προό εδρος ΕΟΠΥΥ
Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

Επ. Καθηγητηή ς Πανεπιστημιή ου
Πειραιωώς

σελ. 13

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Συμμετοχή του Π.Σ.Φ. στην Επιτροπή Τουρισμού Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Την Πεέμπτη, 13/10/2016, πραγματοποιηέθηκε συνεδριέαση της Επιτροπηές
Τουρισμουέ Υγειέας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στην οποιέα παρευρεέθηκε για πρωέτη φοραά
αντιπροσωπειία του Π.Σ.Φ., αποτελουίμενη αποί τον Β΄ Αντιπροίεδρο του Π.Σ.Φ.,
Γιαά ννη Μαρμαραά και το μεά λος του Π.Τ. Αττικηά ς, Μιμηά Μαρσεά λλου.
Στην Επιτροπηέ προεδρευέ ει το μεέ λος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Κλεοέ βουλος
Αλεξιαά δης.

Στοή χος της Επιτροπηής ειήναι ο συντονισμοίς των παροίχων υγειία που
συνεργαά ζονται με τον Οργανισμοά , ωάστε να προωθηθουά ν οι διαδικασιάες του
τουρισμουά υγειάας. Ο κος Αλεξιαά δης, ενημεά ρωσε τους αντιπροσωάπους του Π.Σ.Φ. για
τις αρμοδιοί τητες και το οί ραμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τον τουρισμοί υγειίας, ενωί
ταυτοά χρονα εά θεσε και καά ποια τεχνικαά ζητηά ματα που αφορουά ν τη λειτουργιά α της
Επιτροπηής.

Η αντιπροσωπειέα του Π.Σ.Φ. ενημεέρωσε την Επιτροπηέ πως προέθεση του
Συλλοίγου ειίναι η προωίθηση του τουρισμουί υγειίας προς οί φελος των μελωίν του
Συλλοίγου και η συνεργασιία με οίλους τους αρμοίδιους φορειίς που καθοριίζουν τη
πολιτικηή στο τουρισμοή υγειήας. Ταυτοή χρονα, ζητηή θηκε η συμμετοχηή στην Επιτροπηή
ενοά ς τακτικουά μεά λους που θα οριάσει ο Π.Σ.Φ., ενωά ξεκαθαριάστηκε πως για τα τεχνικαά
θεέ ματα που αφορουέ ν την λειτουργιέα της Επιτροπηέ ς θα πρεέπει να κατατεθουέν τα
σχετικαά αιτηά ματα αποά τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Π.Σ.Φ. και ακολουά θως να παά ρει τις
σχετικεά ς αποφαά σεις το Κ.Δ.Σ. Ο κος Αλεξιαά δης, αποδεά χτηκε το αιάτημα για ορισμοά
τακτικουά μεά λους αποά τον Π.Σ.Φ. ενωά δεσμευά τηκε πως θα σταλειά αά μεσα σχετικηά
αλληλογραφιία στο Συίλλογο.

σελ. 14

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Συνάντηση συνεργασίας του Π.Σ.Φ. με τον Π.Φ.Σ. για το θέμα της
συλλογικής σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ

Μεταά τη συνεδριάαση του Κ.Δ.Σ., στις 2/10/2016, με την παρουσιά α του
Προεέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Σωτηέρη Μπερσιέμη και τη συζηέτηση που εέγινε για τη
συλλογικηά συά μβαση, το Κ.Δ.Σ. αποφαά σισε να ξεκινηά σει σειραά επαφωάν με τον
Πανελληήνιο Φαρμακευτικοή Συήλλογο, ο οποιήος διαχειριήζεται τη σχετικηή συλλογικηή
συά μβαση των φαρμακοποιωάν εδωά και πολλαά χροά νια. Για το σκοποά αυτοά συνεά στησε
σχετικηή επιτροπηή, αποτελουά μενη αποά τον Β΄ Αντιπροά εδρο του Π.Σ.Φ., Γιαά ννη
Μαρμαραά και το μεά λος του Κ.Δ.Σ., Αλεά ξανδρο Σιδεά ρη, οι οποιάοι και εά χουν αναλαά βει
τις σχετικεέ ς συνεργασιέες.

Την
Πεέμπτη,
20/10/2016,
η
παραπαά νω
επιτροπηά ,
μεταά
αποά
τηλεφωνικεές επαφεές με τον Προέεδρο του
Π.Φ.Σ., Κωάστα Λουραά ντο, συναντηά θηκε με
τον Ειδικοέ Γραμματεέα του Φαρμακευτικουέ
Συλλοά γου Αττικηά ς, Κωάστα Πετρουλαά κη, ο
οποιέος ειέναι ο εντεταλμεέ νος υπευέ θυνος αποέ
τον φαρμακευτικοέ Συέλλογο για τα θεέματα
της συλλογικηής συήμβασης.

Αντικειάμενο της συναά ντησης ηά ταν η ενημεέρωση του Π.Σ.Φ. για τους οέρους και
τις προϋ ποθεέσεις λειτουργιέας της συλλογικηές συέμβασης, καθωές και η αρχικηέ
ενημεά ρωση για τεχνικαά θεά ματα εφαρμογηά ς της. Τα συμπεραά σματα της συναά ντησης
ηά ταν πολυά ικανοποιητικαά και θα αξιολογηθουά ν στην επικειάμενη συνεδριάαση του
Κ.Δ.Σ., σε συνεργασιάα με το νομικοά συά μβουλο του Συλλοά γου. Παά γιο αιάτημα του
Π.Σ.Φ., εγκεκριμεέ νο αποέ τη Γ.Σ.Α., ειέναι η διεκδιέκηση της υπογραφηές συλλογικηές
συύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

σελ. 15

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στάση εργασίας των Φυσικοθεραπευτών
Το Κ.Δ.Σ. του Πανελληά νιου Συλλοά γου Φυσικοθεραπευτωάν αποφαά σισε την
πραγματοποιάηση σταά σης εργασιάας των φυσικοθεραπευτωάν εργαζομεά νων στις δημοά σιες
δομεά ς, με την στηά ριξη των εργαστηριουά χων φυσικοθεραπευτωάν, την Τεταά ρτη 2
Νοεμβριίου αποί τις 11.00-15.00, με αιτηήματα:

Επιέσης, θα πραγματοποιηθειέ συγκεέ ντρωση στο Υπουργειέο Υγειέας, Αριστοτεέ λους 17,
Αθηήνα, την ιήδια ημεέρα, 2 Νοεμβριίου 2016 στις 12.00 μ.μ.
Καλουά με τα μεά λη μας να συμμετεά χουν ενεργαά στις κινητοποιηά σεις που θα
προγραμματιάσουν τα Περιφερειακαά τους Τμηά ματα.

σελ. 16

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ο Ρόλος της Φυσικοθεραπείας στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας

Η

Μοναά δα Εντατικηά ς Θεραπειάας (Μ.Ε.Θ.) αποτελειά την πρωάτη γραμμηά στη μαά χη για την
επιβιέωση αποέ το συέ νολο των κλινικωέν ενοές νοσηλευτικουέ ιδρυέματος. Ειέναι εένα κλειστοό
τμηά μα, στελεχωμεά νο με εξειδικευμεά νο προσωπικοά και καταά λληλο εξοπλισμοά για την
παρακολουέ θηση, φροντιέδα και θεραπειέα των βαρεέ ως πασχοέ ντων ασθενωέν. Συνεπωίς, η Μ.Ε.Θ. αποτελειί
εά να ιδιαιάτερο δυά σκολο και απαιτητικοά περιβαά λλον, που η ζωηή προσπαθειή να «αναπνευή σει, να προχωρηή σει
και να βγει στο φως.
Στο ευρυί κοινοί δεν ειίναι ιδιαιήτερα γνωστηή η σημασιήα της φυσικοθεραπειήας στους ασθενειίς της
Μ.Ε.Θ. Στα περισσοέ τερα νοσοκομειέα των αναπτυγμεένων χωρωέν, η φυσικοθεραπειίας αποτελειί
αναποέσπαστοέ μεέ ρος της θεραπευτικηέ ς αντιμετωέπισης αυτωέν των ασθενωέν. Οι φυσικοθεραπευτεές ειέναι
επαγγελματιίες υγειίας, οι οποιίοι καλουά νται να πραγματοποιηά σουν αξιολοά γηση και αποκαταά σταση των
βαρεέως πασχοά ντων ασθενωάν με τα καταά λληλα φυσικοθεραπευτικαά μεά σα και μεθοά δους.

Στη Μ.Ε.Θ., η αναά γκη για μηχανικηά υποστηά ριξη
της αναπνοηής, η ακινητοποιήηση τωνν βαρεέως
πασχοέ ντων ασθενωέν, η σηέ ψη, η εκτεταμεέ νη χρηέ ση
κατασταλτικωών, μυοχαλαρωτικωών και αντιβιοτικωών
φαρμαά κων και αά λλοι παραά γοντες επηρεαά ζουν την
αναπνευστικηή και καρδιοαγγειακηή λειτουργιήα, τη
λειτουργικοότητα και την ποιοή τητα ζωηή ς των ασθενωήν.
Για το λοόγο αυτοίν, η φυσικοθεραπειία κριίνεται
απαραιήτητη και συστηήνεται αποή το συήνολο της
ιατρικηής κοινοήτητας ως μια αποή τις βασικεέ ς
θεραπευτικεά ς παρεμβαά σεις στο χειρισμοά των βαρεά ως
πασχοό ντων ασθενωόν.

Συγκεκριμεέ να, οι φυσικοθεραπευτεές καλουένται να εμπλακουέν, κυριέως στη φροντιίδα του
καρδιαγγειακουή και αναπνευστικουή συστηή ματος, στη διαδικασιήα αποδεέσμευσης αποέ το μηχανικοέ αερισμοέ
και στη πρωίιμη κινητοποιίηση των ασθενωάν. Οι φυσικοθεραπευτικεά ς τεχνικεά ς συμβαά λλουν στη μειάωση
του χροό νου παραμονηής του ασθενουή ς στο μηχανικοή αερισμοί και τη Μ.Ε.Θ., στη βελτιίωση της
καρδιαγγειακηή ς και αναπνευστικηή ς λειτουργιή ας, στην αυή ξηση της μυϊ κηή ς δυή ναμης, ισχυήος, αντοχηή ς,
ισορροπιίας, λειτουργικοέ τητας και στη καλυτεέρευση της ποιοέτητας ζωηά ς των ασθενωάν καταά την
παραμονηέ και εέ ξοδο αποέ τη Μ.Ε.Θ.
Ταυτοί χρονα η φυσικοθεραπειία, με την αναχαιίτιση των επιπλοκωίν που προκαλουό νται αποό την
μακροχροήνια ακινητοποιήηση και τη μηχανικηή υποστηή ριξη της αναπνοηά ς, συμβαά λει στη μειάωση της
παραμονηή ς του ασθενουή ς στη Μ.Ε.Θ., με αποτεά λεσμα την ελαά ττωση του κοά στους νοσηλειάας των ασθενωάν,
εφοόσον η νοσηλειέα στη Μ.Ε.Θ. ειέναι αποέ τις πλεέ ον «ακριβεέ ς» μορφεά ς νοσηλειάας. Αναά λογη ελαά ττωση του
κοά στους νοσηλειάας επιτυγχαά νεται και μεταά την εά ξοδο αποά τη Μ.Ε.Θ., εφοέσον οι επιπλοκεές ειέναι ηπιοέτερες
και ο χροά νος παραμονηάς σε αά λλα κλινικαά τμηήματα του νοσοκομειήου θα ειήναι μικροήτερος.
Ο Προέ εδρος του Πανελληνιέου Συλλοέγου Φυσικοθεραπευτωέν Κος Πεέτρος Λυμπεριέδης ανεέφερε για
το θεέμα: ‘’Δυστυχωίς, ο αριθμοί ς των φυσικοθεραπευτωίν που στελεχωίνουν τα νοσοκομειία του Εθνικουύ
Συστηέ ματος Υγειέας ειέναι πολυέ μικροέ τερος αποέ αυτοέν που προβλεέπεται στους οργανισμουά ς τους, αλλαά και
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στις προδιαγραφεέ ς του Παγκοέ σμιου Οργανισμουύ Υγειήας για την παροχηή ασφαλωήν και επαρκωήν
φυσικοθεραπευτικωών υπηρεσιωών. Αν εδωέ προσθεέσουμε και την μειωμεένη διαθεσιμοέτητα κλινωέν Μ.Ε.Θ.
στο Ε.Σ.Υ., γιάνεται αντιληπτοά πως ο ροά λος και οι δυνατοά τητες προσφοραά ς των φυσικοθεραπευτωών στους
βαρεά ως παά σχοντες ασθενειίς στη χωίρα μας ειίναι περιορισμεένος.
Ο Πανελληή νιος Συή λλογος Φυσικοθεραπευτωήν, εδωή και χροήνια απευθυήνεται στη Πολιτειία και το
Υπουργειίο Υγειίας ζητωίντας και τη προίσληψη μοίνιμων φυσικοθεραπευτωήν, συήμφωνα με τα διεθνηή
δεδομεέ να, ωέστε να λειτουργηέσουν οι 150 κλιάνες Μ.Ε.Θ. που ειάναι τεχνολογικαά εξοπλισμεά νες αλλαά χωριάς
προσωπικοό, ενωό εέ χει επανειλημμεέ να αναδειέξει την υποστελεέχωση σε φυσικοθεραπευτεές των ηέ δη
λειτουργουύ ντων κλινωύν Μ.Ε.Θ΄΄.
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Ανακοίνωση για το πρόγραμμα "ΗΠΙΟΝΗ"

Ο Πανελληήνιος Συή λλογος Φυσικοθεραπευτωήν
συμμετειέχε στις συναντηέ σεις που εέ γιναν στο
Υπουργειάο Υγειάας για την καταά θεση προταά σεων
για την υλοποιίησης του «Εθνικουύ Πιλοτικουύ
Προγραά μματος Προά ληψης και Προαγωγηά ς της
Υγειίας των Ηλικιωμεένων Ατοέμων – Ηπιοόνη».

Στις δυο συναντηή σεις συμμετειήχαν ο Προήεδρος
του Π.Σ.Φ. κος Πεέ τρος Λυμπεριέδης, ο Γενικοές
Ταμιέας κος Λευτεέ ρης Μπουρνουσουέ ζης και η
Καθηγηά τρια του Τ.Ε.Ι. Στερεαά ς Ελλαά δας κα
Βασιλικηά Σακελλαά ρη.
Στις δυο συναντηέ σεις αναπτυέ χθηκαν οι θεέσεις
του Π.Σ.Φ. για τον ροό λο και την προσφοραά των
Φυσικοθεραπευτωών, προκειμεέ νου να υλοποιηθειέ
η δραά ση.

Προταά θηκαν
συγκεκριμεά να
διαγνωστικαά
εργαλειία που θα χρησιμοποιηθουί ν αποί τους
Φυσικοθεραπευτεέ ς που πρεέ πει να πλαισιωέσουν
και να συμμετεέχουν στο προέγραμμα για να
αξιολογηθουύ ν οι ηλικιωμεέ νοι για την ικανοέτητα
σταά σης, δυά ναμης και ισορροπιάας συγκεκριμεά να
κατεέθεσε ερωτηματολοέ γιο με τιέτλο ’’Ποόσο
σιάγουρος αισθαά νεστε για την διατηά ρηση της
ισορροπιίας σας» και τριία τεστ αξιολοί γησης της
σταά σης, δυά ναμης και ισορροπιάας’’.
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Έτσι το Υπουργειίο Υγειίας προκειμεένου να
υλοποιηθειέ το προέγραμμα "Ηπιοένη" εέχει εκδωέσει
σχετικεές οδηγιέες, οέπου αναφεέρεται ο ροέλος του
καά θε επαγγελματιία υγειίας στο προί γραμμα.
Συγκεκριμεένα: Καλουένται οι Συέλλογοι, να
ενημερωάσουν τα μεά λη τους για να συμμεταά σχουν
στις επιμεέρους ενεέργειες και δραά σεις σε τοπικοά
επιάπεδο,
να
οριάσουν
καταά
περιάπτωση
περιφερειακουά ς υπευθυά νους που θα συμβαά λλουν
στην καλυά τερη οργαά νωση και δικτυά ωση με τους
τοπικουές φορειές, να διαθεέσουν εξειδικευμεένους
και εέμπειρους επαγγελματιέες υγειέας προκειμεέ ν ου
να συμμεταά σχουν σε ενημερωτικεές και
επιμορφωτικεές εκδηλωέσεις, να αναρτηέσουν
στους ιστοτοόπους τους σχετικοό πληροφοριακοό
υλικοό για το προό γραμμα «ΗΠΙΟΝΗ» και να
παραπεά μπουν σε συνδεά σμους ιστοτοά πων αά λλων
συνεργαζοέμενων φορεέων, να αξιοποιουύν τα
προτεινοίμενα εργαλειία΄΄.

Παρακαλουά νται τα Περιφερειακαά Τμηά ματα να
αναλαά βουν
την
πρωτοβουλιάα
για
να
ενημερωέσουν
τα
μεέ λη
τους
και
να
προγραμματιήσουν την συμμετοχηή τους στο
προή γραμμα που θα υλοποιηθειή στην περιοχηή
τους.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Συνάντηση του Προέδρου του Π.Σ.Φ. Πέτρου Λυμπερίδη με την
Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικής Ιππασίας
κα Σάννα Ματτίλα
Φιλανδιάα και στις αά λλες Σκανδιναβικεά ς
χωήρες και τα κριτηήρια επιλογηής των
θεραπευτωάν και των εγκατασταά σεων αποά τα
εκειά ασφαλιστικαά ταμειά α για την εφαρμογηά
και αποζημιί ωση της Ιπποθεραπειίας, που
σημειωτεέον ανεέρχεται στο υύψος των 120
ευρωώ την ωώρα.

Το Σαά ββατο 15 Οκτωβριά ου 2016, ο
Προίεδρος του Πανελληνιί ου Συλλοίγου
Φυσικοθεραπευτωέν κος Πεέτρος Λυμπεριέδης
συναντηήθηκε με την
Προήεδρο της
Παγκοήσμιας Ομοσπονδιήας Θεραπευτικηή ς
Ιππασιίας ("Federation of Horses in Education
and Therapy International-HETI") - κα Σαά ννα
Ματτιίλα, Φυσικοθεραπευίτρια MSc & Ειδικοό
Ιπποθεραπειί ας - η οποιία βριίσκεται αυτεές τις
ημεέρες στην Αθηένα.

Καταά την συναά ντηση συζητηά θηκαν
θεέματα που αφορουέ ν το γενικοέ πλαιέσιο
εκπαιή δευσης
και
εφαρμογηή ς
της
Ιπποθεραπειί ας σε Παγκοόσμιο επιί πεδο,
καθωίς
και
εκπαιδευτικοί
πλαιίσιο
μετεκπαιίδευσης και πως καθοριίζεται αυτοί
(χρονικηά
διαά ρκεια,
καθορισμεά νη
υποχρεωτικηή διαδικασιήα κλπ), επιήσης της
επαγγελματικηής αξιοποιήησης και εφαρμογηή ς
της μεθοά δου, που ισχυά ει στις διαά φορες
χωώρες Ευρωώπης και Αμερικηή ς.
της

Αναλυή θηκε το πλαιή σιο εφαρμογηής
Ιπποθεραπειί ας σε ασθενειί ς στην
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Ο Προέεδρος του Π.Σ.Φ. εέθεσε στην
Προίεδρο της Παγκοίσμιας Ομοσπονδιίας το
θεέ μα του καθορισμουέ
συγκεκριμεέ ν ου
προγραά μματος εκπαιά δευσης, που θα πρεά πει
να προσδιοριστειί και που θα ισχυίει διεθνωώς,
ουά τως ωάστε να θωρακιστειά θεσμικαά η
Ιπποθεραπειά α και στις αά λλες χωάρες που δεν
εά χουν
ενταά ξει
την
συγκεκριμεά νη
θεραπευτικηέ
προσεέγγιση
στις
αναγνωρισμεένες τεχνικεέ ς εφαρμογηέ ς στους
ασθενειί ς.

Η συναά ντηση ειά χε εποικοδομητικαά
αποτελεέ σματα και σιέ γουρα θα βοηθηή σει
στην προωώθηση της Ιπποθεραπειίας στην
Ελλαά δα.

Συμφωνηέθηκε αποέ τις δυο πλευρεές
να υπαά ρχει στενηά συνεργασιά α στο μεά λλον,
για την αξιοποιίηση της εμπειριίας της
Παγκοί σμιας
Ομοσπονδιί ας
και
των
καταά λληλων
επιστημονικωάν δεδομεά νων,
προκειμεέ νου να σχεδιαστειί αποί τον Π.Σ.Φ. ο
τροά πος περαιτεά ρω αναά πτυξης της μεθοά δου
και επαγγελματικηή ς αξιοποιή ησης, της
Ιπποθεραπειά ας στην Ελλαά δα.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Επιστημονικό Τμήμα Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας
1η Ημερίδα ΤΜΗ.ΓΗ.ΦΥ : Λειτουργία στην Γ΄ Ηλικία
Συνδιοργαά νωση Ε.Τ. Γηρ. Φυσικοθεραπειάας του Π.Σ.Φ. με το Π.Μ.Σ. στην Προηγμεά νη
Φυσικοθεραπειάα του Τ.Ε.Ι. Στερεαά ς Ελλαά δας.
Κυριακηή 23 Οκτωβριήου 2016Δωώμα Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμοός»
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6ο Σεμινάριο Επιστημονικού Τμήματος Καρδιοαγγειακής &
Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.)
του ΠΣΦ
Tο Επιστημονικοό Τμηή μα Καρδιοαγγειακηής & Αναπνευστικηής Φυσικοθεραπειίας Αποκαταά στασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του Πανελληνιίου Συλλοόγου Φυσικοθεραπευτωών

(ΠΣΦ) διοργανωώνει το 6ο του σεμιναά ριο την Παρασκευηή 11 Νοεμβριίου 2016, στις
14:00 στο Αμφιθεέ ατρο του Ωνασειέου Καρδιοχειρουργικοέ υ Κεέ ντρου με θεέ μα: «Απλοός
οδηγοές επιβιέωσης στη ΜΕΘ για Φυσικοθεραπευτεές»

Για περισσοί τερες πληροφοριίες:

http://www.tkafa.gr/news_details.php?id=2840
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Παρουσία του Π.Σ.Φ. στο 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Εργοθεραπείας του
Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών
Το Σαά ββατο 15 Οκτωβριάου 2016, ξεκιάνησε τις εργασιάες του το 7ο Πανελληά νιο Συνεά δριο Εργοθεραπειάας
του Συλλοή γου Ελληή νων Εργοθεραπευτωήν, με τιήτλο «Χτιίζοντας Υγιειίς Κοινωνιίες».

Ο Προέ εδρος του Πανελληνιέου Συλλοέ γου Φυσικοθεραπευτωέν, Πεέτρος Λυμπεριέδης, συνοδευοέμενος αποέ
τον Προά εδρο του Π.Τ Σερρωάν, Βασιά λειο Καρδιτσαά , επισκεά φθηκε το χωάρο του συνεδριάου το αποά γευμα
του Σαββαά του, οά που ειάχε την ευκαιριάα να ανταλλαά ξει αποά ψεις με το Δ.Σ και την Προόεδρο του Συλλοόγου
Εργοθεραπευτωών, Κυριακηή Κεραμιωήτου.

Γενικοά τερα συζητηά θηκε το θεσμικοά πλαιάσιο λειτουργιάας των δυο επαγγελμαά των και το πλαιάσιο
εφαρμογηή ς και αποζημιήωσης των επαγγελματιωήν που προσφεέρουν υπηρεσιέες στους ασθενειές.
Το πρωιί της ιάδιας μεά ρας, καταά την τελετηά εά ναρξης του Συνεδριάου, παραβρεά θηκε και απευά θυνε
χαιρετισμοά εκ μεά ρους του Π.Σ.Φ., ο Β΄ Αντιπροά εδρος Γιαά ννης Μαρμαραά ς. Στοά χος του Π.Σ.Φ. ειάναι η
αναά ληψη πρωτοβουλιωάν, διεπιστημονικηά ς και διακλαδικηά ς συνεργασιάα με οά μορους επαγγελματικουύ ς
και επιστημονικουί ς συλλοί γους υγειίας.
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Τελικό Πρόγραμμα-Επιστημονική Ημερίδα ΠΤ Θεσσαλονίκης Κιλκίς - Χαλκιδικής και Α΄ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής
του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη
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