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Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η προσπάθεια ενημέρωσης των μελών για τις δράσεις του Π.Σ.Φ., τις Επιστημονικές

Εκδηλώσεις και τα ζητήματα που απασχολούν
φυσικοθεραπευτικών νέων είναι πραγματικότητα.

τον

κλάδο,

μέσω

των

Πολλά είναι τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίζει η διοίκηση του Π.Σ.Φ με
συνέπεια και σοβαρότητα, αλλά και με τεκμηριωμένες θέσεις για την επιστήμη μας και
για το επάγγελμά μας.
Παράδειγμα αποτελεί η διαρθρωτική πρωτοβουλία του Υπουργείου παιδείας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις συγχωνεύσεις τεχνολογικών και πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων που προωθούνται σε όλη τη χώρα.
Θέση μας είναι ότι τα τμήματα φυσικοθεραπείας πρέπει να εντάσσονται στις σχολές
επιστημών υγείας, κάτι που δεν είναι αυτονόητο για το αρμόδιο Υπουργείο και ο
Π.Σ.Φ παρεμβαίνει πάντα, όπως έγινε και στην περίπτωση του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
Επειδή οι αλλαγές στην εκπαίδευση αποτελούν πρόκληση για τον κλάδο, αλλά και όλα
τα υπόλοιπα ζητήματα γύρω από την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση
αποτελούν τον βασικό πυρήνα που καθορίζουν το προφίλ επαγγέλματος ,το Κ.Δ.Σ
του Π.Σ.Φ. έχει ορίσει έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων σε συνεργασία με
την Ακαδημαϊκή κοινότητα, αποκλειστικά για εκπαιδευτικά θέματα στις 2 και 3
Μαρτίου 2019 που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.
Είναι επιτακτική ανάγκη, ο κλάδος να αποφασίσει ποια θα είναι η Πολιτική του και η
στάση του σε όλα αυτά τα ζητήματα και να καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις στα
αρμόδια όργανα της Πολιτείας για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, για τα
στάνταρ του επαγγέλματος και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη, σύμφωνα
πάντα και με τις επιταγές και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας.
Διαρκής στόχος είναι η αυξημένη χρηματοδότηση για την φυσικοθεραπεία από τον
ΕΟΠΥΥ.
Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. συνεχίζει αμείωτα τις προσπάθειες του για την βελτίωση της
σχέσης των φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ και την επίλυση των προβλημάτων
από όλη αυτή την διαδικασία που προκύπτει από τις ενέργειες του ΕΟΠΥΥ.
Παράλληλα, το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. συνεχίζει τις προσπάθειες για την καταβολή του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους
φυσικοθεραπευτές των Δημοσίων Δομών και έχει καταθέσει προτάσεις για τους
οργανισμούς των Νοσοκομείων, όπου ζητά τη δημιουργία αυτοτελούς τμήματος
φυσικοθεραπείας.
Την ίδια στιγμή, περιφρουρεί με διάφορες δράσεις τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά
δικαιώματα και φροντίζει μέσα από τις ενέργειές του να επισημαίνει τον κίνδυνο για
την δημόσια υγεία, όταν η φυσικοθεραπεία δεν παρέχεται από εγγεγραμμένα μέλη
στον Π.Σ.Φ.

Καθώς διανύουμε ήδη τον δεύτερο μήνα του 2019 θα ήθελα να τονίσω την
αναγκαιότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων όλων των εγγεγραμμένων μελών προς
τον Π.Σ.Φ. μέχρι τις 28-2-2019 και να θυμίσω ότι η καταβολή της συνδρομής γίνεται
ηλεκτρονικά με e-banking μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ. Η κατάθεση της υπεύθυνης
δήλωσης γίνεται επίσης ηλεκτρονικά υποχρεώνοντας το μέλος να αποδεχτεί ότι έχει
διαβάσει την ισχύουσα Νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα (κώδικας δεοντολογίας,
Π.Δ 29/1987 κλπ).
Θα πρέπει όλα τα μέλη να δεχτούν ότι το επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο
επάγγελμα υγείας και ότι από αυτό απορρέουν και αρκετές υποχρεώσεις οι οποίες θα
πρέπει να γίνονται σεβαστές και πρώτα από όλα ο σεβασμός στην υφιστάμενη
Νομοθεσία και στον ισχύοντα κώδικα δεοντολογίας.
Τελειώνοντας θέλω να τονίσω σε όλους τους Φυσικοθεραπευτές ότι θα πρέπει να
«αγκαλιάσουν» τον σύλλογο και να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά.

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρόεδρος Π.Σ.Φ.

Μήνυμα Υπευθύνου Εκδόσεων

Συνάδελφοι-σες,
Συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης κάθε μήνα του ΠΣΦ προς τα μέλη του, έχουμε
την πεποίθηση ότι ο αγώνας για την επίλυση των Εκπαιδευτικών-Θεσμικών-Οικονομικών
προβλημάτων συνεχίζεται με επιτυχία χάρη στις επίμονες προσπάθειες τόσο του ΚΔΣ του
ΠΣΦ, όσο και των επιμέρους τμημάτων του Συλλόγου.
Το τονίζουμε και θα το τονίζουμε πάντα ότι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να πετυχαίνουμε
στόχους επιθυμητούς για το συμφέρον της Φυσικοθεραπείας γενικότερα.
Εκτός απ’ αυτά είχαμε και τις εκδηλώσεις κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτα των
Περιφερειακών Τμημάτων, οι οποίες φέρνουν πιο κοντά τους συναδέλφους αφήνοντας
έστω και πρόσκαιρα κατά μέρος τα προβλήματα μας.
Εύχομαι σε όλους Καλή Χρονιά και δημιουργικό το 2019!

ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Υπεύθυνος Εκδόσεων Π.Σ.Φ.

Νέα Πρώτης Γραμμής

Ηχηρό «ΟΧΙ» του Π.Σ.Φ. στην πρόταση ένταξης του υπό ίδρυση τμήματος φυσικοθεραπείας
του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου εκτός σχολών επιστημών υγείας
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, σε επιστολή που απέστειλε στους
Υπουργούς Παιδείας και Υγείας, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην ένταξη του υπό
ίδρυση τμήματος φυσικοθεραπείας της Σπάρτης εκτός σχολών επιστημών υγείας.
Σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
προτείνεται η ίδρυση τμήματος φυσικοθεραπείας και η ένταξή του στη σχολή Επιστημών
Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής και όχι στην Σχολή Επιστημών Υγείας όπου
εντάσσονται τα τμήματα Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Δημόσιας Υγείας, Λογοθεραπείας και
Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας.
Στην επιστολή που στάλθηκε, ο Π.Σ.Φ. υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ίδρυση Πανεπιστημιακών τμημάτων δεν μπορεί να
βασίζεται σε χωροταξικές σκοπιμότητες και σε ικανοποίηση τοπικιστικών επιδιώξεων.
Παραθέτει δε μια σειρά επιχειρημάτων που διατρανώνουν τη θέση του επί του θέματος:
1. Το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή αποτελεί Νομοθετικώς ρυθμιζόμενο επάγγελμα
Υγείας.
2. Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και συνεχώς
αναπτυσσόμενη εφαρμοσμένη Επιστήμη Υγείας με Κλινικό Γνωστικό Αντικείμενο,
με έμφαση στην πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση παθολογικών
καταστάσεων, δυσλειτουργιών και κακώσεων, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες
προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και
κυκλοφορικό σύστημα.
3. Η Φυσικοθεραπεία απαιτεί σε βάθος θεωρητική γνώση και σημαντική
εργαστηριακή, κλινική και πρακτική εκπαίδευση που οδηγεί στην οργάνωση
προληπτικών παρεμβάσεων και στην αναγκαία διαφορική αξιολόγηση και κλινικό
συλλογισμό για την τεκμηριωμένη επιλογή και εφαρμογή του σχεδίου πρόληψης ή
θεραπείας των ως άνω περιγραφόμενων προβλημάτων.
4. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει ως διακριτή επαγγελματική
ειδικότητα τους Φυσικοθεραπευτές → «Physiotherapists, ISCO code 2264», με
βάση τα International Standard Classification of Occupations (ISCO, 2008 revision),
ενώ το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή ανήκει στην World Health Professions
Alliance (WHPA, 2010) ως αυτοδύναμο Επάγγελμα Υγείας όπως οι ιατροί, οι
φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.

5. Όπως τεκμηριώνεται από τα Ευρωπαϊκά (Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση,
Ελβετία, Σκανδιναβικές χώρες, κλπ) αλλά και διεθνή δεδομένα (Η.ΠΑ., Αυστραλία,
Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, κλπ) σχετικά με τον προσανατολισμό και τη δομή των
σπουδών, το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας θεραπεύεται από
ομότιτλα Τμήματα ενταγμένα οργανικά σε Σχολές Επιστημών Υγείας, με την
εξαίρεση ελάχιστων περιπτώσεων Σχολών, π.χ Ρουμανία.
6. Η παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών είναι ενταγμένη στην πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας και είναι ενταγμένη στην Ιατρική Υπηρεσία των Δημόσιων
Νοσοκομείων.
7. Η
φυσικοθεραπεία
σαν
επιστήμη
υγείας
ασχολείται
με
πλήθος
συνδρόμων, παθολογικών και οξέων καταστάσεων, όπως η πρόληψη και
αποκατάσταση παθήσεων του ερειστικού, μυϊκού, νευρικού, αναπνευστικού και
κυκλοφορικού συστήματος, με παιδιατρικές, ψυχιατρικές, γηριατρικές,
γυναικολογικές κ.α παθήσεις.
8. Για τους παραπάνω λόγους άλλωστε, τα τμήματα φυσικοθεραπείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εντάχθηκαν στις
σχολές επιστημών υγείας.

Συνεργασία με την ιστοσελίδα της Physiopedia - Πρόσβαση μελών

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. έχοντας ως γνώμονα την διαρκή επιστημονική και επαγγελματική
εξέλιξη των μελών του αποφάσισε την ΑΝΑΝΕΩΣΗ της σύμβασης συνεργασίας με την
ιστοσελίδα της Physiopedia για το Physio plus και παρέχετε ΔΩΡΕΑΝ για τα τακτοποιημένα
μέλη.
Η Physiopedia είναι μία φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που
προσδίδει αξία στην παγκόσμια Φυσιοθεραπεία και το Φυσικοθεραπευτικό επάγγελμα με
τις δωρεάν και ανοικτές πηγές γνώσεων που διαθέτει. Αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη
ιστοσελίδα Φυσικοθεραπείας στον κόσμο με περισσότερες από 1 εκατομμύριο
επισκέψεις το μήνα.
Για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να ενημερωθούν και να αξιολογήσουν το
περιεχόμενο του Physiopedia Plus πρέπει να προχωρήσουν στην εγγραφή μέσω της
ιστοσελίδας του συλλόγου, με δωρεάν πρόσβαση για τους οικονομικά τακτοποιημένους
του έτους 2018.
Αυτή η δυνατότητα θα παρέχεται έως τις 28/2/2019 και θα συνεχιστεί για το
υπόλοιπο χρονικό διάστημα, εφόσον τα μέλη του Π.Σ.Φ τακτοποιηθούν οικονομικά για το

2019.
Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στην ιστοσελίδα δεν θα απαιτηθεί να κάνουν
επανεγγραφή αλλά μπορούν να εισέρχονται στην ιστοσελίδα μέσω του μητρώου μελών
(οδηγίες παρακάτω).
1. Θα πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ. : http://psf.org.gr
2. Επιλέγετε
«Είσοδος
μελών»
είτε
χρησιμοποιήστε
τον
σύνδεσμο
http://psf.org.gr/login.php
για
να
πραγματοποιήστε
είσοδο
(login)
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που ζητούνται.
3. Κατά την επιτυχή σας είσοδο, στο δεξί τμήμα του παραθύρου όπου υπάρχει το
Menu επιλογών , επιλέγετε Physiopedia+. Στη συνέχεια, για να εισέλθετε επιτυχώς
στον ιστότοπο του Physiopedia+ , θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα και οι 3
ακόλουθες προϋποθέσεις:
o Να είστε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος
o Να έχετε επαληθευμένη διεύθυνση email, είτε να την επαληθεύσετε
επιλέγοντας επαλήθευση email στην ως άνω σελίδα [3]
o Τέλος, να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης
* Να σημειωθεί, ότι η εν λόγω υπηρεσία, παρέχεται μόνο σε ενεργά μέλη μέσα από τη

περιοχή μελών του ιστότοπου του ΠΣΦ, τα στοιχεία εισόδου είναι προσωπικά, με ευθύνη
των μελών ΔΕΝ μεταβιβάζονται σε τρίτους και τέλος η διαδικασία επαλήθευσης e-mail
πραγματοποιείται μόνο μία φορά.

Επιστολή του Π.Σ.Φ προς το Υπουργείο Υγείας για την πρόβλεψη πολύ μικρού αριθμού
θέσεων ΤΕ Φυσικοθεραπευτών στην προκήρυξη 11 Κ

Σε συνέχεια της προκήρυξης 11Κ , ο Π.Σ.Φ εξέφρασε σε επιστολή του την έντονη
ανησυχία του για την παροχή ποιοτικών Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας στα νοσοκομεία
του ΕΣΥ.
Οι ελλείψεις είναι δραματικές στο μοναδικό Δημόσιο Ειδικό Νοσοκομείο του Εθνικού
Συστήματος Υγείας στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης αλλά και σε αλλά νοσοκομεία
όπως είναι το ΚΑΤ, η Σωτηρία, το Κοργιαλένειο - Μπενάκειο και ο Άγιος Σάββας.
Επιγραμματικά σας αναφέρουμε πως στο Νοσοκομείο Σωτηρία που ο ρόλος της
Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας είναι αδιαμφισβήτητος έχουμε αντί για 25 μόνο 9

φυσικοθεραπευτές για να καλύπτονται οι πρωινές βάρδιες και 4 άτομα για να καλύπτουν
τις απογευματινές βάρδιες, μονάδες και Σαββατοκύριακα. Στο ΚΑΤ, το νοσοκομείο που
διαθέτει εργαστήριο για εξωτερικούς ασθενείς και που δέχεται τα περισσότερα
ορθοπεδικά και νευροχειρουργικά περιστατικά, έχουμε 18 κενές οργανικές θέσεις
ποσοστό 40%. Στο Πανεπιστημιακό Λαϊκό Νοσοκομείο υπάρχουν 30% κενές οργανικές
θέσεις.. Τέλος στο μοναδικό Δημόσιο Ειδικό Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας
στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης υπάρχουν 13 κενές θέσεις Φυσικοθεραπευτών
ποσοστό που αντιστοιχεί στο 50% των οργανικών θέσεων.
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων δεν είναι αυτός που θα έπρεπε με βάση τις ανάγκες
και τον συνεχώς αυξανόμενο πολιτών που προσέρχονται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Θα
θέλαμε να επανεξετάσετε τον αριθμό των Φυσικοθεραπευτών στην προκήρυξη 11Κ και
άμεσα να αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων φυσικοθεραπευτών που έχουν προκηρυχθεί.

Ενημέρωση για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων που εκδόθηκαν κατά λάθος χωρίς
συμμετοχή και αφορούσαν γενικές παθήσεις

Το ζήτημα των γνωματεύσεων που εκδόθηκαν χωρίς συμμετοχή για παθήσεις
γενικές, τέθηκε στην συνάντηση του ΚΔΣ με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΟΠΥΥ
από τους οποίους και ζητήθηκε γραπτή απάντηση.
Απάντηση:
Συμφωνούμε για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε εντός του 1/2019 και διορθώθηκε
άμεσα. Οι πάροχοι θα υποβάλλουν με τα διορθωμένα ποσά συμμετοχής καθώς έγινε
αυτόματη ενημέρωση των υποβολών 1/2019.
Άρα οι πάροχοι θα πρέπει να εισπράξουν την συμμετοχή καθώς η γνωμάτευση ανακτάται
με αφαίρεση της συμμετοχής.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Δημόσιες Δομές Αποκατάστασης

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι προχωρά στην υλοποίηση του Εθνικού
Σχέδιου Δράσης για τη Φυσική Ιατρική, την Αποκατάσταση και τη Φροντίδα των χρονίως
πασχόντων. http://www.moh.gov.gr/articles/m...
Έτσι προχωρά άμεσα σε πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση και λειτουργία
των ΚΕΦΙΑΠ σε όλη τη χώρα.

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε στους Διοικητές των Νοσοκομείων να δώσουν
έμφαση και προτεραιότητα στην ενίσχυση των ΚΕΦΙΑΠ, σε επίπεδο εξοπλισμού αλλά και
στελέχωσης με επικουρικό προσωπικό που θα προσληφθεί το αμέσως επόμενο διάστημα
(130 άτομα). Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε ο γγ του υπουργείου, Γ. Γιαννόπουλος, έχουν
ήδη αρχίσει να τοποθετούνται σε ΚΕΦΙΑΠ όλης της χώρας, 150 εργαζόμενοι από
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά επιστημονικό προσωπικό.
Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας, Γιώργος Κίρκος, με αυτές τις
προσλήψεις θα αναβαθμιστούν σημαντικά 10 ΚΕΦΙΑΠ ανοιχτής νοσηλείας. Ταυτόχρονα
θα υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξουν άμεσα 150 κλίνες με αποτέλεσμα 11 ΚΕΦΙΑΠ να
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας (σήμερα, σε όλη τη χώρα, λειτουργεί
μόνο 1 ΚΕΦΙΑΠ κλειστής νοσηλείας στο Αμύνταιο της Φλώρινας).
Η ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί στο Υπουργείο Υγείας, στην οποία συμμετείχε
εκπρόσωπος του Π.Σ.Φ ,επεξεργάστηκε το σχέδιο του κανονισμού λειτουργίας των
ΚΕΦΙΑΠ ο οποίος θα εκδοθεί σε ΦΕΚ (Υπουργική απόφαση). Ο Π.Σ.Φ πρότεινε 6 θέσεις ΤΕ
Φυσικοθεραπευτών για κάθε 12 κλίνες σε κλειστού τύπου ΚΕΦΙΑΠ και 4 θέσεις για τα
ανοιχτού τύπου. Σε πρώτη φάση θα προσληφθεί ο συγκεκριμένος αριθμός θέσεων που
περιέχεται στους συνημμένους πίνακες , που θεωρήθηκε ως απαραίτητος για την έναρξη
λειτουργίας των ΚΕΦΙΑΠ κλειστού και ανοιχτού τύπου.
Ο Π.Σ.Φ. είναι θετικός στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου για να λειτουργήσουν οι
Δημόσιες Δομές Αποκατάστασης οι οποίες θα πρέπει να στελεχωθούν με το επαρκές
προσωπικό.
Όσον αφορά τους φυσικοθεραπευτές που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι ικανός
αριθμός προκειμένου να λειτουργήσουν ποιοτικά και αποτελεσματικά, καθώς η
φυσικοθεραπείας αποτελεί την κορωνίδα της αποκατάστασης (6 φ/σ ανά 12 κλίνες στα
κλειστής νοσηλείας και 4 φ/σ στα ανοιχτής νοσηλείας ΚΕΦΙΑΠ).
Τέλος ο Π.Σ.Φ. θεωρεί αυτονόητο ότι τα περιστατικά που θα αντιμετωπίζονται στα
ανοιχτής νοσηλείας ΚΕΦΙΑΠ θα είναι αυτά που προβλέπονται στο Π.Δ 383/2002.
Η Ο.Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των 9 από τα 31 ΚΕΦΙΑΠ ως ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.
Στον πίνακα Α. αναδεικνύονται οι κλίνες που πρόκειται να αναπτυχθούν καθώς υπάρχει
ενίσχυση του ανθρώπινου προσωπικού με πρόγραμμα ΟΑΕΔ (επιστημονικό προσωπικό)
και με τη λίστα Επικουρικού Προσωπικού (ΔΕ/ΥΕ) του Υπ. Υγείας.
1. Μυτιλήνης

2η ΥΠΕ

2. Αμυνταίου Φλώρινα
3. Άργος Ορεστικο Καστοριά
4. Έδεσσας

3η ΥΠΕ
3η ΥΠΕ
3η ΥΠΕ

5. Καβάλας
6. Νιγρίτας
7. Καρδίτσας
8. Αγρίνιο Αιτωλ/νια
9. Άρτας
10. Κορίνθου
11. Ρεθύμνου

4η ΥΠΕ
4η
ΥΠΕ
5η
ΥΠΕ
6η ΥΠΕ
6η ΥΠΕ
6η ΥΠΕ
7η ΥΠΕ

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ των 13 από τα 31 ΚΕΦΙΑΠ (πλήρης στελέχωση)
1.

Θήβας

5η ΥΠΕ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Άμφισσας
Καλαμάτα
Μακροχώρι Ημαθίας
Πολύγυρος Χαλκιδικής
Κομοτηνή
Χαλκίδα
Πύργοι Ηλείας
Αμφιλοχία
Σύρος
Χίος

5η ΥΠΕ
6η ΥΠΕ
3η ΥΠΕ
4η ΥΠΕ
4η ΥΠΕ
5η ΥΠΕ
6η ΥΠΕ
6η ΥΠΕ
2η ΥΠΕ
2η ΥΠΕ

Για τα τέσσερα (4) πρώτα (Θήβα, Άμφισσα, Καλαμάτα, Φιλιατρά) από τα
συγκεκριμένα ΚΕΦΙΑΠ εγκρίθηκαν θέσεις επιστημονικού προσωπικού (56 θέσεις), μέσω
του προγράμματος ΟΑΕΔ. Επίσης προτείνονται επιπλέον 10 θέσεις Βοηθητικού
Προσωπικού από τη λίστα Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού του Υπ. Υγείας,.
Στα υπόλοιπα εννέα (9) προτείνεται από την Ο.Ε. η ενίσχυσή τους με ανθρώπινο
επιστημονικό προσωπικό μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.
 Η Ο.Ε., λόγω των εγγενών προβλημάτων των υπόλοιπων εννέα (9) ΚΕΦΙΑπ, προτείνει
σε δεύτερο χρόνο την ενίσχυση της λειτουργίας τους ως Ανοιχτής Νοσηλείας.

Προτάσεις του Π.Σ.Φ για το Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της
Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων-ΗΠΙΟΝΗ 2018.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών σε συνεργασία με το Ερευνητικό
Εργαστήριο Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης & Αποκατάστασης ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
κατέθεσε εισήγηση για την εφαρμογή της θεραπευτικής άσκησης από τον
Φυσικοθεραπευτή, στην «Πρόληψη των Καρκίνων του Πεπτικού Συστήματος» για το

Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων
Ατόμων-ΗΠΙΟΝΗ 2018.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προέκυψε από την πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας
καθώς όπως γνωρίζουμε ο Π.Σ.Φ τα τελευταία χρόνια συμμετέχει ενεργά στα
προγράμματα ΗΠΙΟΝΗ και οι προτάσεις του έχουν υιοθετηθεί και έχουν ενσωματωθεί
στα προγράμματα (2016 «Πρόληψη της Οστεοπόρωσης και των Πτώσεων»
https://www.psf.org.gr/psf-news-4238.htm , 2017 «Πρόληψη της άνοιας και έγκαιρη
αντιμετώπιση των συνεπειών της» https://www.psf.org.gr/psf-news-5085.htm )
Στα συνημμένα κείμενα εισήγησης τονίζεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή,
παρουσιάζεται το επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να
συμβάλει αποτελεσματικά στην πρόληψη ανάπτυξης 35 τουλάχιστον χρόνιων παθήσεων
και συγκεκριμένα οι προστατευτικοί μηχανισμοί άσκησης ενάντια στον Καρκίνο.
Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης καθώς και ο έλεγχος του σωματικού βάρους
μέσα από συνταγογραφημένη θεραπευτική άσκηση, συγκεκριμένης έντασης, διάρκειας
και συχνότητας, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πεπτικού
συστήματος. Οι φυσικοθεραπευτές ως επιστήμονες υγείας και ειδικοί της άσκησης, μαζί
με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα της Π.Φ.Υ, μπορούν να συμβάλλουν στην έγκυρη
ενημέρωση, αξιολόγηση καθώς και στην κατάλληλη παρέμβαση με ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα.

Φυλλάδιο 1. Ενημερωτικό – Τεκμηρίωση:
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/31012019_0977996001548930176ca9136e0.pdf
Φυλλάδιο 2. Αξιολόγηση εμποδίων, σταδίων αλλαγής συμπεριφοράς, κίνητρα:
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/31012019_075620000154893025843addb85.pdf
Φυλλάδιο 3. Αξιολόγηση φυσικής κατάστασης:
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/31012019_0821485001548930322ce67b17c.pdf
Φυλλάδιο 4. Συστάσεις για άσκηση και αύξηση φυσικής δραστηριότητας:
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/31012019_05082290015489303980d818077.pdf
Ερωτηματολόγιο Σταδίων Αλλαγής Συμπεριφοράς για Σωματική Δραστηριότητα-RM-1:
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/31012019_0155490001548930459f6cbc851.pdf
International Physical Activity Questionnaire-IPAQ:
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/31012019_098287400154893048196432ba9.pdf
Ερωτηματολόγιο εμποδίων σωματικής δραστηριότητας-Barriers:
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/31012019_049200300154893050271b8a079.pdf

Θέματα ΕΟΠΥΥ

Καθυστερήσεις στην καταβολή του μηνός Σεπτεμβρίου 2018 - άμεση εκκαθάριση και
καταβολή του Οκτωβρίου 2018
Μετά από επικοινωνία του Π.Σ.Φ. με τη Διεύθυνση Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ
εκδόθηκαν τα εντάλματα του Σεπτεμβρίου, ενώ ο έλεγχος των ψηφιοποιημένων αρχείων
των υποβολών του μηνός Οκτωβρίου είναι σε εξέλιξη για οριστικοποίηση. Ενημερωτικά
από 1/1/2019 ο απαιτούμενος έλεγχος δαπανών δημοσίων οργανισμών, ΝΠΔΔ κ.λπ. από
Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει καταργηθεί και πλέον δεν απαιτείται υπογραφή του.

Επιστολή προς τον ΕΟΠΥΥ για την επίλυση των ζητημάτων συνταγογράφησης
Διευκρινήσεις με εγκύκλιο για την ομαλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και
εκτέλεσης παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας από τους συμβεβλημένους παρόχους
υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, ζήτησε με επιστολή του ο Π.Σ.Φ..
Συγκεκριμένα ζητήθηκε:
1. Διευκρίνιση για την μη υποχρεωτική προσκόμισης πρόσθετης ειδικής γνωμάτευσης
για έγκριση από τους ελεγκτές των ειδικών περιπτώσεων και της μη υποχρεωτικής
επισύναψης για την αποζημίωση των εκτελούμενων παραπεμπτικών.
2. Διευκρίνιση για τον τρόπο ορισμού της «αδυναμίας μετακίνησης» από τον γιατρό
που συνταγογραφεί συνεδρίες φυσικοθεραπείας για παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών,
η οποία θα πρέπει να δικαιολογείται ΜΟΝΟ για τις ειδικές περιπτώσεις α,β,γ,δ,ε και ζ
και όχι για οποιαδήποτε νόσο.
3. Ορισμός της προθεσμίας θεώρησης παραπεμπτικών από τον ελεγκτή ιατρό, καθώς
δεν ορίζεται σαφώς από τον ΕΚΠΥ.
4. Διευκρίνιση για την τοποθέτηση σφραγίδας εκτέλεσης των συνεδριών στις
γνωματεύσεις, από τον επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
ο οποίος έχει την επιστημονική ευθύνη της λειτουργίας του εργαστηρίου και όχι
από την επιχείρηση.
Συγχρόνως τέθηκαν ορισμένα εκκρεμή ζητήματα που προέκυψαν και δεν έχουν
επιλυθεί μέχρι σήμερα που αφορούν την συνταγογράφηση συνεδριών φυσικοθεραπείας
με το νέο σύστημα από το e-ΔΑΠΥ: Αυτά είναι:
1. Η υποχρεωτικότητα ορισμού των φυσικοθεραπευτικών πράξεων από τον
θεράποντα Ιατρό που έχει εφαρμοστεί στο σύστημα αποτελεί παραβίαση της
ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 4316/2014-αρθρο 34) σύμφωνα με το οποίο «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.»
Η συγκεκριμένη υποχρεωτικότητα του ορισμού των φυσικοθεραπευτικών πράξεων
πρέπει να καταργηθεί.

2. Ο καθορισμός των εκτελούμενων πράξεων φυσικοθεραπείας ανά συνεδρία, που
εισήχθη στο σύστημα σαν υποχρέωση κατά την καταχώρηση του παραπεμπτικού,
πρέπει να καταργηθεί και να προβλεφθεί καθορισμός των εκτελούμενων πράξεων
συνολικά για όλες τις εκτελούμενες συνεδρίες «άπαξ».
3. Η μη δυνατότητα έκδοσης 3ου παραπεμπτικού με την εισαγωγή επισήμανσης στο
σύστημα συνταγογράφησης «απαιτείται έγκριση από το ΑΥΣ» έχει δημιουργήσει
πλήθος προβλημάτων στις περιπτώσεις ασθενειών για τις οποίες απαιτείται
συνεχή μηνιαία χορήγηση συνεδριών φυσικοθεραπείας (περιπτώσεις ειδικής
αγωγής, περιπτώσεις ασθενειών που προβλέπεται 3μηνη, 6μηνη χορήγηση), καθώς
δεν έχει εκδοθεί σχετική οδηγία για τον άμεσο τρόπο έγκρισης από το ΑΥΣ για τις
περιπτώσεις αυτές.
Τέλος, απαιτείται άμεσα λύση για την αποζημίωση
φυσικοθεραπευτών για τις παρακάτω περιπτώσεις καθώς:

των

συμβεβλημένων

Α. Υπάρχουν γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας που εκτελέστηκαν από
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές που φέρουν την ένδειξη «απαιτείται
έγκριση από ΑΥΣ» και αφορούν τις συγκεκριμένες αναφερόμενες περιπτώσεις,
για τις οποίες υπάρχει σχετική Ιατρική γνωμάτευση (περιπτώσεις ειδικής
αγωγής) ή υπάρχει σχετική γνωμάτευση (π. χ. απόφαση ΑΥΣ 6μηνης ή ετήσιας
διάρκειας) ή υπάρχει σχετική ιατρική γνωμάτευση (ειδικές περιπτώσεις α, β, γ
του παλιού ΕΚΠΥ). Αυτές οι γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας που εκτελέστηκαν
πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να καταχωρηθούν και να αποζημιωθούν, γι’ αυτό
απαιτείται ειδική πρόβλεψη π. χ. συμπληρωματικής υποβολής με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (ιατρικές γνωματεύσεις) που αποδεικνύουν το
είδος της ειδικής πάθησης.
Β. Υπάρχουν εκτελεσμένα παραπεμπτικά παλαιού τύπου (έκδοση από την ΗΔΙΚΑ)
τα οποία εκτελέστηκαν κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο
από συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές που εκτελούν περιστατικά ειδικής
αγωγής, θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα καταχώρησης και αποζημίωσης στο eΔΑΠΥ.
Οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ για την συμπλήρωση Προτύπου Ιατρικής Γνωμάτευσης Ειδικών
Θεραπειών Παιδιών/Εφήβων και διευκρινίσεις επί του άρθ. 45 του νέου Ε.Κ.Π.Υ. ΕΟΠΥΥ

Σύμφωνα με τις παραγράφους 5-12 του άρθρου 45 του πρόσφατα τροποποιημένου
Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποζημιώνονται Ειδικές Θεραπείες Παιδιών/Εφήβων
(λογοθεραπεία, εργοθεραπεία ψυχοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση).
Οι θεραπείες αυτές, χορηγούνται με Ιατρικές Γνωματεύσεις τις οποίες πλέον θα
συμπληρώνουν οι θεράποντες ιατροί (που ορίζει ο Ε.Κ.Π.Υ.) ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικά
διαμορφωμένης στο σύστημα του e-ΔΑΠΥ, εφαρμογής-πλατφόρμας.

Από 1/2/2019 και μέχρις ότου ολοκληρωθεί από τον Οργανισμό, η διαμόρφωση αυτής
της ηλεκτρονικής εφαρμογής-πλατφόρμας, όλοι οι οριζόμενοι στον Ε.Κ.Π.Υ. θεράποντες
ιατροί, οφείλουν να κατεβάζουν το συνημμένο Πρότυπο Ιατρικής Γνωμάτευσης Ειδικών
Θεραπειών Παιδιών/Εφήβων και να το συμπληρώνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ.
45 του ισχύοντος Ε.Κ.Π.Υ. ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/τ.β΄/1.11.2018) και του Παραρτήματός του
(ΦΕΚ 5571/τ.β΄/12.12.2018).
Ο αριθμός, το είδος των αναγκαίων θεραπευτικών πράξεων για κάθε κωδικό νόσου
(icd-10) καθώς και οι ιατρικές ειδικότητες που γνωμοδοτούν, αποτυπώνονται αναλυτικά
στο προαναφερθέν Παράρτημα του άρθ. 45 Ε.Κ.Π.Υ. ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 5571/τ.β΄/12.12.2018).
1. Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία ψυχοθεραπεία,
φυσικοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση), σε περιπτώσεις παιδιών και εφήβων
μέχρι 18 ετών, παρέχονται μετά από γνωμάτευση που εκδίδεται-συμπληρώνεται
από:
o Παιδοψυχίατρους και κατ' εξαίρεση σε παραμεθόριες περιοχές, από
ψυχίατρο ενηλίκων,
o Ιατρούς ειδικότητας νευρολογίας,
o Παιδίατρους εξειδικευμένους στην νευρολογία,
o Παιδίατρους με ειδική εκπαίδευση στην αναπτυξιολογία,
o Ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης
o Ιατρούς ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας και οφθαλμολογίας σε
περιπτώσεις παιδιών με αισθητηριακές διαταραχές,
o Ορθοπαιδικούς σε περιπτώσεις μετεγχειρητικών κινητικών προβλημάτων ή
ως συνέπεια μαιευτικής παράλυσης.

Οι γνωματεύσεις εκδίδονται-συμπληρώνονται από ιατρούς κλινικής Κρατικού ή
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής
Υγιεινής, Κέντρων Υγείας ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας -Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Δημόσια ή
εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ή από ιατρούς που ασκούν ελεύθερο ιατρικό
επάγγελμα, πιστοποιημένους στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ. Μέχρι την ενεργοποίηση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την έκδοση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης, οι γνωματεύσεις
εκδίδονται χειρόγραφα σύμφωνα με τα ανωτέρω.
2. Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των δέκα οκτώ (18) ετών με σοβαρά κινητικά,
νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα, δύναται να παρατείνεται η
χορήγηση των ανωτέρω παροχών κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας μέχρι
1 έτος) και μέχρι την ηλικία των 21 ετών, από ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας
Νευρολόγο και Νευροχειρουργό, εφόσον ο ασθενής έχει χειρουργηθεί, από ιατρούς
ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας ή οφθαλμολογίας σε περιπτώσεις παιδιών με
αισθητηριακές διαταραχές, ορθοπαιδικής, ψυχιατρικής, ιατρών φυσικής ιατρικής
κι αποκατάστασης, από ιατρούς των Κ.Υ., Κρατικού ή Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου ή Κέντρων Ψυχικής Υγείας δημοσίου ή εποπτευόμενα από δημόσιο
φορέα υγείας, μετά από έκθεση επανεκτίμησης και επιστημονικής αξιολόγησης της

εξέλιξης του ασθενή και της αναγκαιότητας συνέχισης αυτών. Μετά το εικοστό
πρώτο (21) έτος ηλικίας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του
Κανονισμού, 39, 40, 41, 42, που αφορούν φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες,
λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες ενηλίκων. Γ) Σε περιπτώσεις δικαιούχων με
νοσήματα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα που αναφέρεται ανωτέρω,
δύναται να υποβάλλεται από τον θεράποντα ιατρό σχετικό αίτημα, για καθ'
υπέρβαση έγκριση θεραπειών, προς το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο του ΕΟΠΥΥ. Δεν
θα διαβιβάζονται αιτήματα για μεγαλύτερο αριθμό θεραπειών πέραν των
προβλεπομένων.
Τέλος, για την ορθή εφαρμογή των οριζομένων στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών
Υγείας του ΕΟΠΥΥ και το Παράρτημα του άρθ. 45 αυτού, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1. Ο αριθμός συνεδριών ανά είδος θεραπευτικής πράξης, που αναφέρει το
Παράρτημα, είναι ο μέγιστος χορηγούμενος ανά δικαιούχο (για το
συγκεκριμένο είδος θεραπείας) και διαφοροποιείται ανάλογα με την
κατηγορία νόσου (ICD10), την ηλικία του δικαιούχου, τη βαρύτητα της
κλινικής εικόνας και τη χρονική διάρκεια διενέργειας της θεραπευτικής
πράξης.
2. Οι ψυχοθεραπείες δεν χορηγούνται αθροιστικά. Σύμφωνα με την παράγραφο
8 του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ, χορηγείται ατομική ή ομαδική ή οικογενειακή
ψυχοθεραπεία ή θεραπεία συμπεριφοράς.
3. Χορηγούνται μέχρι τέσσερα είδη ειδικών θεραπειών μηνιαίως, σύμφωνα με
την παράγραφο 9 του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι
φυσικοθεραπείες.
4. Οι ιατρικές γνωματεύσεις πρέπει να αναγράφουν έναν κωδικό διάγνωσης
νόσου και σε καμία περίπτωση πέραν των δύο. Στις περιπτώσεις που στην
ίδια γνωμάτευση αναγράφονται 2 διαφορετικοί κωδικοί διαγνώσεων
(ICD10):
α) εάν αφορούν το ίδιο είδος θεραπείας αλλά διαφορετικό αριθμό συνεδριών
δύναται να χορηγηθεί ο μέγιστος αριθμός συνεδριών για το συγκεκριμένο είδος
θεραπείας, β) εάν αφορούν διαφορετικό είδος θεραπειών δύναται να χορηγηθεί ο
προβλεπόμενος για το κάθε είδος αριθμός συνεδριών.

Συνάντηση του ΚΔΣ με τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ
Ως γνωστόν ο ΕΟΠΥΥ εφάρμοσε από τον Σεπτέμβριο του 2018 αυτοτελές σύστημα
συνταγογράφησης συνεδριών φυσικοθεραπείας θέτοντας σε εφαρμογή ειδική
πλατφόρμα η οποία σχεδιάστηκε από την διεύθυνση πληροφορικής.
1.

Στην ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας συνταγογραφούνται οι συνεδρίες
φυσικοθεραπείας
προβλέπεται
ο
υποχρεωτικός
ορισμός
των
φυσικοθεραπευτικών πράξεων από τον Ιατρό.

Επίσης, στην υποχρέωση καθορισμού των φυσικοθεραπευτικών πράξεων που
εκτελέστηκαν για κάθε συνεδρία, υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού μόνο των
οριζόμενων πράξεων και όχι η επιλογή διαφορετικών πράξεων.
Οι συγκεκριμένες προβλέψεις αποτελούν σαφή παραβίαση του άρθρου 34 του Νόμου
4316/2014 σύμφωνα με το οποίο: «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.»
Θα θέλαμε να μας κοινοποιήσετε την έγγραφη εντολή που δόθηκε στην αρμόδια
διεύθυνση, που εφάρμοσε την συγκεκριμένη πρόβλεψη και επιφυλασσόμαστε για
κάθε νομική ενέργεια προκειμένου να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα επαγγελματικά
δικαιώματα και ζητάμε την κοινοποίηση του παρόντος στην Νομική Υπηρεσία του
ΕΟΠΥΥ.
2. Επίσης στον πίνακα καθορισμού των πράξεων που εκτελέστηκαν, εκτός των
φυσικοθεραπευτικών πράξεων έχουν εισαχθεί πράξεις άλλων επαγγελματιών
υγείας όπως εργασιοθεραπείες, ασκήσεις ομιλίας και ειδικής συμπεριφοράς;
Επειδή όπως γνωρίζεται σύμφωνα με το Π.Δ. 29/1987 στα εργαστήρια
φυσικοθεραπείας δεν μπορούν να εκτελούνται άλλες πράξεις πλην των
φυσικοθεραπευτικώς και σύμφωνα με το Π.Δ 90/1995 και αυτές που διδάσκονται
στα τμήματα φυσικοθεραπείας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ως
επίσης σύμφωνα με αποφάσεις του ΚΕΣΥ που έγιναν αποδεκτές από τον Υπουργό
Υγείας, οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις δεν μπορούν να εκτελούνται
αποσπασματικά παρά μόνο σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας και σε
φυσικοθεραπευτήρια αδυνατούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο προστέθηκαν
και οι πράξεις αυτές, απαιτείται δε άμεσα η αφαίρεσή τους.
3. Έχοντας υπόψιν ότι οι συνεχόμενες φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες σε
ασφαλισμένους που πάσχουν από οποιαδήποτε πάθηση, είναι μια συνεχώς
μεταβαλλόμενη διαδικασία, η οποία προσαρμόζεται μετά από συνεχή αξιολόγηση
της πορείας αποκατάστασης της πάθησης, ανάλογα με την ανάγκη και σίγουρα
περιλαμβάνει διαφορετικές πράξεις ,από συνεδρία σε συνεδρία στην διάρκεια της
παροχής , πρέπει ο καθορισμός των φυσικοθεραπευτικών πράξεων που
εκτελέστηκαν να γίνεται άπαξ για όλες τις συνεδρίες και όχι για την κάθε συνεδρία.
4. Στο σύστημα συνταγογράφησης υπήρχε κακώς η δυνατότητα ορισμού μηνιαίας
ποσότητα συνεδριών (έως 6) που αυτόματα διπλασιάζονταν από το σύστημα
καθώς η διάρκεια της γνωμάτευσης ήταν 2μηνη. Αυτό δημιούργησε πλήθος
παρερμηνειών, που ακόμη υφίστανται σχετικά με το δικαίωμα έκδοσης δεύτερου

παραπεμπτικού μετά την εκτέλεση του πρώτου και εφόσον είχαν παρέλθει οι
απαιτούμενες 30 ημέρες(σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ).
Ακόμη υπάρχει η εντύπωση ότι δεν μπορεί να εκδοθεί δεύτερο συνεχόμενο
παραπεμπτικό για την ίδια πάθηση (όταν υπάρχει ανάγκη) μετά τις 30 ημέρες
καθώς το σύστημα προειδοποιεί για την έκδοση με τρόπο απαγορευτικό.
Απαιτείται η έκδοση σχετικής οδηγίας για την παράκαμψη αυτής της
δυσλειτουργίας ή η απάλειψη αυτής της ειδοποίησης.
5. Με την αλλαγή που έγινε (ορθώς) και δίνεται η δυνατότητα ορισμού και
συνταγογράφησης ως 12 συνεδριών το μήνα δεν ειδοποιήθηκαν οι χρήστες του
συστήματος συνταγογράφησης (θεράποντες ιατροί) ότι δεν διπλασιάζονται πλέον
αυτόματα από το σύστημα οι συνεδρίες με αποτέλεσμα να ορίζονται αντί για τον
επιθυμών αριθμό π.χ 10 ,μόνο 5. Απαιτείται η εισαγωγή ειδοποίησης των χρηστών
όχι μόνο για αυτή την αλλαγή ,αλλά και για κάθε σημαντική αλλαγή που
εφαρμόζεται στο σύστημα συνταγογράφησης.
6. Στο σύστημα συνταγογράφησης έχει παρατηρηθεί να εκδίδονται παραπεμπτικά
κατ΄οίκον με συμμετοχή 10% ,καθώς ο θεράπων ιατρός δεν όρισε ότι αυτό
αποτελεί ειδική περίπτωση. Θεωρούμε ότι ειδικά αυτή η περίπτωση του κατ΄οίκον
θα μπορούσε να συνδεθεί αυτόματα με τον κωδικό της πράξης 51000048.
7. Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν κάποιες αλλαγές στο σύστημα που
δημιούργησαν αστοχία και εκδίδονταν όλα τα παραπεμπτικά με μηδενική
συμμετοχή. Υπάρχει η πληροφορία ότι διορθώθηκε η αστοχία και επίσης ότι κατά
την καταχώρηση γίνεται ορθή ανάκτηση για κάθε συνεδρία 13,5 ευρώ. Όμως
υπάρχει ζήτημα με αυτές τις γνωματεύσεις όσον αφορά τον ασφαλισμένο ο οποίος
αναγνώσκει μηδενική συμμετοχή και υποχρεώνεται να καταβάλλει συμμετοχή.
Τέλος το ζήτημα είναι αν με αυτά τα παραπεμπτικά θα δημιουργηθεί κάποιας
μορφής ζήτημα κατά την εκκαθάριση.
8. Από τις 1/11/2018 ισχύει η συμμετοχή του ασφαλισμένου σε μεγάλο αριθμό
παθήσεων. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εφαρμόστηκα στο σύστημα
συνταγογράφησης αρκετές ημέρες αργότερα χωρίς να συνδεθεί κατά την
ανάκτηση του παραπεμπτικού η υποχρεωτικότητα καταχώρησης ημερομηνίας
ΑΠΥ και αριθμού αυτής (αυτό ισχύει και σήμερα), το αποτέλεσμα κάποιοι πάροχοι
να μην αντιληφθούν ότι υπάρχει υποχρέωση καταβολής συμμετοχής από τον
ασφαλισμένο και σε πολλές περιπτώσεις δεν καταχώρησαν αριθμό και ημερομηνία
απόδειξης. Θέλουμε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν υπάρξει πρόβλημα κατά την
εκκαθάριση αυτών των παραπεμπτικών και ζητάμε την εφαρμογή της σύνδεσης
υποχρεωτικότητας καταχώρησης αριθμού και ημερομηνίας ΑΠΥ όταν εκδίδεται
παραπεμπτικό με συμμετοχή.
9. Στις ειδικές περιπτώσεις όπου προβλέπετε η δυνατότητα παροχής πέραν των 2
(δύο) παραπεμπτικών (ειδικές παθήσεις, ειδική αγωγή) το σύστημα εμφανίζει και

εκδίδει στην γνωμάτευση το μήνυμα «απαιτείται έγκριση από το ΑΥΣ». Δεν έχει
εκδοθεί σχετική οδηγία για τον ηλεκτρονικό τρόπο αποστολής και έγκρισης της
συγκεκριμένης διαδικασίας. Απαιτείται η άμεση έκδοσης σχετικής οδηγίας.
10.
Στην έκδοση των γνωματεύσεων το διακριτικό barcode που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση από τις ειδικές συσκευές που συνδέονται με τον
υπολογιστή και την καταχώρηση, είναι μικρό σε μέγεθος και σε πολλές
περιπτώσεις δεν μπορεί να αναγνωστεί. Απαιτείται η αύξηση του μεγέθους
εκτύπωσης.
11.
Μικρότερης σημασίας πρόβλημα που πρέπει να διορθωθεί είναι η έλλειψη
πεδίων σταθερού και κινητού τηλεφώνου, καθώς υπάρχει μόνο το πεδίο
τηλέφωνο. Η καταχώρηση του τηλεφώνου είναι στο πλήθος των περιπτώσεων το
κινητό. Στην ανάκτηση κατά την καταχώρηση το κινητό εισάγεται στο πεδίο
σταθερό. Θα πρέπει να ακυρωθεί ο αριθμός από το πεδίο «σταθερό» και να ξανά
εισαχθεί στο πεδίο «κινητό» του e- ΔΑΠΥ. Απαιτείται η εισαγωγή δυο πεδίων στην
γνωμάτευση «σταθερό και κινητό» και αντίστοιχα να ανακτάται κατά την
καταχώρηση το καταχωρηθέν το δικό του πεδίο.
12.
Το διάστημα πριν από την ισχύ του νέου ΕΚΠΥ, όταν μπήκε σε εφαρμογή το
σύστημα συνταγογράφησης από το e- ΔΑΠΥ, υπήρχε η διαβεβαίωση από την
αρμόδια διεύθυνση πληροφορικής ότι το παραπεμπτικό που εκδίδονταν είχε ισχύ
και της ειδικής γνωμάτευσης που προβλέπονταν από τον πρώην ΕΚΠΥ καθώς το
σύστημα «διάβαζε» την νοσηλεία που είχε προηγηθεί. Το αποτέλεσμα να έχουν
εκδοθεί, εγκριθεί, εκτελεστεί και κατατεθεί παραπεμπτικά χωρίς την συνοδεία
ειδικών γνωματεύσεων 9ακόμη και σε περιπτώσεις κατ΄ οίκον). Σε παλαιότερη
συνάντηση υπήρχε η διαβεβαίωση της αποζημίωσης και της μη περικοπής.
Θέλουμε να διασφαλιστεί η αποζημίωσή τος καθώς η όλη διαδικασία έγινε χωρίς την
ευθύνη των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών.
Ένα άλλο ζήτημα που θέλουμε να θέσουμε με το παρόν έγγραφο αφορά τις παροχές
ειδικής αγωγής του άρθρου 17 του πρώην ΕΚΠΥ και του άρθρου 45 του νυν ΕΚΠΥ.
Όπως γνωρίζετε υπάρχουν εδώ και χρόνια συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές που
εκτελούν παραπεμπτικά ειδικής αγωγής, οι συγκεκριμένοι πάροχοι κατέθεταν κάθε μήνα
φωτοτυπία των γνωματεύσεων από τα κρατικά νοσοκομεία (ετήσιας ισχύος) με ή χωρίς
παραπεμπτικό της ΗΔΙΚΑ και αποζημιώνονταν από τον ΕΟΠΥΥ, μάλιστα επικρατούν δυο
μέτρα και δυο σταθμά όσον αφορά το καθεστώς, καθώς σε κάποιες περιοχές (π.χ Πιερία)
ο ΕΟΠΥΥ δεν επέδιδε δαπάνη τον ασφαλισμένο εάν υπήρχαν συμβεβλημένοι
φυσικοθεραπευτές στην περιοχή. Έτσι αναγκάστηκαν όσοι εκτελούσαν παραπεμπτικά
ειδικής αγωγής να συμβληθούν. Το διάστημα από την έναρξη ισχύος του νέου συστήματος
συνταγογράφησης παρατηρήθηκαν τα κάτωθι:
Α. Συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές δέχτηκαν και εκτέλεσαν παραπεμπτικά
(Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο) είτε ΗΔΙΚΑ είτε Ε-ΔΑΠΥ που έχουν

την ένδειξη «απαιτείται έγκριση από ΑΥΣ». Αυτές οι περιπτώσεις συμβεβλημένων
παρόχων πρέπει να αποζημιωθούν.
Β. Υπάρχουν περιπτώσεις συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών με σύμβαση κατ΄
οίκον, που μέχρι την έναρξη της συλλογικής σύμβασης εκτελούσαν παραπεμπτικά
παθήσεων ειδικής αγωγής άρθρου 17 και τα καταχωρούσαν στο e-ΔΑΠΥ, χωρίς να
απαιτείται παραπεμπτικό με κωδικό 51000048.
Στη
νέα
σύμβαση
δεν
δίνεται
η
δυνατότητα
καταχώρησης
γνωματεύσεων/παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας που δεν φέρουν τον κωδικό κατ΄ οίκον
510000048.
Στο άρθρο 17 του προηγούμενου ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ και στο άρθρο 45 του νέου ΕΚΠΥ,
προβλέπετε ενιαία αξία συνεδρίας 15 ευρώ και στις δύο (2) περιπτώσεις ή μάλλον δεν
γίνεται διαχωρισμός μεταξύ κανονικής και κατ΄ οίκον συνεδρίας λόγω μάλλον της
ιδιαιτερότητας των παθήσεων ειδικής αγωγής.
Ο γονέας αποφασίζει πότε θα εκτελέσει τις φυσικοθεραπείας κατ΄οίκον καθώς όλα τα
περιστατικά είναι ιδιαίτερης βαρύτητας και δεν θα μπορούσε σε κάποιο κανονισμό να
προβλεφθεί ποιο απαιτεί κατ΄οίκον συνεδρίες φυσικοθεραπείας.
Με τη νέα σύμβαση μπήκε φραγμός καταχώρησης περιστατικών μη κατ΄ οίκον σε
αυτή την κατηγορία μεμονωμένων περιπτώσεων συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών.
Απαιτείται η άρση του φραγμού για συμβεβλημένους που εκτελούν παραπεμπτικά
ειδικής αγωγής και αποζημίωση των γνωματεύσεων που έχουν εκτελεστεί καθώς αφορούν
παθήσεις ειδικής αγωγής (άρθρο 17 ή 45 στον νέο ΕΚΠΥ).
Γ. Θα πρέπει να τεθεί άμεσα σε λειτουργία η εφαρμογή για την έκδοση
γνωματεύσεων ειδικής αγωγής (άρθρο 45) με ενσωμάτωση των προβλέψεων των
παθήσεων (κατά ICD10) και της παροχής των προβλεπόμενων θεραπευτικών
πράξεων. Η εκτέλεση των γνωματεύσεων ειδικής αγωγής από συμβεβλημένους
φυσικοθεραπευτές πρέπει κατά την καταχώρηση να επιβαρύνει διακριτά τον
προϋπολογισμό της ειδικής αγωγής, εξάλλου έχουμε ξανακαταθέσει σχετικό
αίτημα με το οποίο συμφωνεί η διεύθυνση στρατηγικού σχεδιασμού. Τα
συγκεκριμένα παραπεμπτικά ειδικής αγωγής θα πρέπει να αποζημιώνονται σε όλους
τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές (εργαστήρια φυσικοθεραπείας ή
φυσικοθεραπευτές κατ΄οίκον) καθώς θα αφορούν περιπτώσεις για τις οποίες δεν
έχει τεθεί πλαίσιο διαχωρισμού κατ΄οίκον ή μη κατ΄οίκον παροχής. Θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε ότι εντός των επομένων ημερών θα σας καταθέσουμε υπόμνημα
για τις ελλείψεις του παραρτημάτων των παθήσεων και προβλεπόμενων παροχών
για το άρθρο 45 (ειδικές περιπτώσεις) και τις παρατηρήσεις μας που αφορούν την
πρόβλεψη των ειδικών γιατρών που δύναται να συνταγογραφούν καθώς
θεωρούμε λανθασμένες πολλές από τις προβλέψεις που αποτυπώνονται στα
παραπάνω.

Τέλος θεωρούμε ότι θα πρέπει να εκδοθεί εγκύκλιος, προκειμένου να αποζημιωθούν οι
δαπάνες φυσικοθεραπείας ειδικής αγωγής στους ασφαλισμένους για τον Ιανουάριο ,αλλά
και για τους επόμενους μήνες μέχρι να διευθετηθούν οριστικά τα ζητήματα με τις
εκκρεμότητες στην παροχή ειδικών θεραπειών (άρθρο 45 του ΕΚΠΥ).
Έκδοση εγκυκλίου για την εφαρμογή του άρθρου 39 του ΕΚΠΥ.

επιλεξιμότητα των
φυσικοθεραπειών που αποζημιώνονται από τον Οργανισμό ανά ICD10, η συχνότητα
επανάληψης αυτών καθώς και η απαιτούμενη ειδικότητα του παραπέμποντος ιατρού,
καθορίζεται σε υπουργική απόφαση μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
Οι υπουργικές αποφάσεις ενσωματώνονται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
(Σύστημα Εκδοσης παροχών ΕΚΠΥ)».
Στο

άρθρο

3

του

ισχύοντος

ΕΚΠΥ

προβλέπεται:

«Η

Επειδή μάλλον η έκδοση της συγκεκριμένης υπ. απόφασης θα καθυστερήσει
απαιτείται άμεσα η έκδοση οδηγίας με την μορφή εγκυκλίου προκειμένου να
διευθετηθούν τα κύρια ζητήματα και για να μην προκύψουν προβλήματα κατά την
εκκαθάριση, για:
o την μη υποχρεωτική προσκόμισης πρόσθετης ειδικής επιπρόσθετης γνωμάτευσης
για έγκριση από τους ελεγκτές και την αποζημίωση των ειδικών περιπτώσεων
o τον ορισμό της «αδυναμίας μετακίνησης» που δίνεται σαν δυνατότητα στον
θεράποντα ιατρό για παροχή κατ’ οίκον συνεδριών, η οποία κατά την άποψή μας θα
πρέπει να δικαιολογείται ΜΟΝΟ για τις ειδικές περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε και ζ.
o τον ορισμό των ημερών θεώρησης παραπεμπτικών από τον ελεγκτή καθώς δεν
ορίζεται σαφώς από τον ΕΚΠΥ.
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/22012019_0540561001548157019286bf4a2.p
df

Γενική Ενημέρωση

Ο Π.Σ.Φ. κάλεσε τα μέλη του να συμμετάσχουν στη τρίωρη στάση εργασίας
που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι Ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ , κήρυξαν στάση εργασίας στις 6
Φεβρουαρίου με θέμα τα Β.Α.Ε. και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους κλάδους, είναι και των φυσικοθεραπευτών που
εργάζονται στις δημόσιες δομές και οι οποίοι έχουν αποκλειστεί άδικα από τους
δικαιούχους του επιδόματος.
Ο Π.Σ.Φ. έχει καταθέσει σχετικό φάκελο στην αρμόδια Επιτροπή που αποδεικνύει ότι
ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στους δικαιούχους
του επιδόματος. Ο Π.Σ.Φ. πρόσφατα απέστειλε σχετική επιστολή στους αρμόδιους
Υπουργούς για την καθυστέρηση που παρατηρείται στο έργο της διυπουργικής
επιτροπής. https://psf.org.gr/psf-news-5733.htm
Ο Π.Σ.Φ έχει θέσει το ζήτημα στην συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ με την
Υφυπουργό Εσωτερικών https://psf.org.gr/psf-news-5772.htm
Ο Π.Σ.Φ έχει θέσει επίσης το ζήτημα στην συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ με
την Υφυπουργό Οικονομικών https://psf.org.gr/psf-news-5708.htm

http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/28012019_09050790015486844598a3d27e7.
pdf

Νέα Περιφερειακών Τμημάτων

Περιφερειακό Τμήμα Αττικής
Η πρώτη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής για τη Νέα Χρονιά
Την πρώτη της συνεδρίαση για το 2019 πραγματοποίησε η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.)
του Περιφερειακού τμήματος (Π.Τ.) Αττικής . Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος
Μπουρνουσούζης Ελευθέριος έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιτα, όπου το φλουρί έπεσε
στο κομμάτι του Αντιπροέδρου της Δ.Ε., Λεωτσάκου Γεώργιου.
Στη συνέχεια ακολούθησε η συνεδρίαση και ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων δράσεων του Συλλόγου για τη νέα χρονιά.

Ενημερωτικό σημείωμα μελών
Με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο μητρώο του Π.Σ.Φ, οι οποίες αποφασίστηκαν
από το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ, προκειμένου να περιορίσουν την γραφειοκρατία και να
βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των μελών του Π.Σ.Φ., το κάθε μέλος έχει την δυνατότητα
να εκτυπώνει την βεβαίωση μέλους και το γραμμάτιο είσπραξης.

http://psf.org.gr/ Είσοδος
μελών,
εισόδου: http://psf.org.gr/login

είτε

χρησιμοποιήστε

τη

σελίδα

Προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση μέλους του τρέχοντος έτους , σύμφωνα με το Νόμο
3599/2007 (Αρ. 2 παρ.3), σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει :

1. να μην υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες
2. να αποδεχθείτε και να υποβάλετε την υπεύθυνη δήλωση στον Πανελλήνιο
Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών με την οποία επιβεβαιώνετε την ορθότητα των
στοιχείων σας και ότι ουδεμία αλλαγή έχει περιέλθει όσον αφορά στην άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος
3. να αποδεχθείτε ότι ενημερωθήκατε για την σχετική νομοθεσία που διέπει το
επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή προκειμένου να γνωρίζετε : τον κώδικα
δεοντολογίας, τα προβλεπόμενα του Π.Δ 29/1987 περί ίδρυσης και λειτουργίας
εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, τα επαγγελματικά σας δικαιώματα κ.λ.π.
Η υποβολή εκπρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα
(παρ. 3, άρθρο 4, Ν. 3599/2007).
Εφόσον γίνει η είσοδος στο μητρώο

http://psf.org.gr/ Είσοδος
μελών,
εισόδου: http://psf.org.gr/login

είτε

χρησιμοποιήστε

τη

σελίδα

υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής-ενημέρωσης ορισμένων στοιχείων στο μητρώο,
συγκεκριμένα τα πεδία με κίτρινο φόντο, εκτός των περιπτώσεων όπου έχει τροποποιηθεί
η κατηγορία της εργασίας σας π.χ. από ελεύθερος επαγγελματίας έχετε προσληφθεί σε
κάποιο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή από άνεργος έχετε γίνει ελεύθερος επαγγελματίας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις (αδυναμία ενημέρωσης στοιχείων) θα πρέπει να ειδοποιήσετε
τη γραμματεία του Περιφερειακού τμήματος για να γίνει η τροποποίηση στο μητρώο

(email επικοινωνίας Π.Τ. Αττικής: ptattikis@psf.org.gr)


Όλα τα μέλη θα πρέπει να επικαιροποιήσουν το email τους σε περίπτωση που έχει
αλλάξει και να ανεβάσουν ψηφιακή φωτογραφία με τις προδιαγραφές που
αναφέρονται κατά την είσοδό σας στο μητρώο.



Οι εργαστηριούχοι συνάδελφοι πρέπει να ανεβάσουν σε μορφή PDF αντίγραφο της
άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου τους. [Στην περιοχή μελών, στο δεξί τμήμα
όπου υπάρχει το menu επιλογών επιλογή «Αρχεία μέλους»]



Επίσης, οι εργαστηριούχοι συνάδελφοι που είναι μέλη σε οποιασδήποτε μορφής,
εταιρεία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, μετά από το υπ. Αριθμ. 27 (03/02/14)
έγγραφο του ΚΔΣ, πρέπει να ανεβάσουν σε μορφή PDF πρόσφατο αντίγραφο του
καταστατικού της εταιρείας που είναι σε ισχύ. [Στην περιοχή μελών, στο δεξί τμήμα
όπου υπάρχει το menu επιλογών επιλογή «Αρχεία μέλους»]

Η πληρωμή σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 4 του Ν. 3599/2007 πρέπει να γίνει
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2019 και ανέρχεται στο ποσό των 60 € ανά έτος.
Σύμφωνα με την παρ 2, του άρθρου 23, του Ν. 4272/2014, όσοι έχουν ενεργή κάρτα
ανεργίας και οι πολύτεκνοι, πληρώνουν συνδρομή 30€ και τα αντίστοιχα αντίγραφα των

βεβαιώσεων αυτών πρέπει να αποσταλούν στο Π.Τ. Αττικής με email προκειμένου να
ελεγχθούν από την Γ. Γραμματέα και τον Ταμία του Π.Τ. (email επικοινωνίας Π.Τ. Αττικής:

ptattikis@psf.org.gr)
Ο λογαριασμός του Π.Τ. Αττικής είναι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 118/480102-42, ενώ
το IBAN είναι: GR6601101180000011848010242
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά
την
τραπεζική
δηλώνονται όνομα και επώνυμο.

κατάθεση

ως

αιτιολογία

πρέπει

να

Με το σύστημα πληρωμών της ΔΙΑΣ, μπορεί να γίνεται η πληρωμή της συνδρομής σας
με χρήση «κωδικών πληρωμής» από οποιαδήποτε τράπεζα (web banking).
1. Η ηλεκτρονική ειδοποίηση πληρωμής, με τον κωδικό πληρωμής, αναρτάται
στην καρτέλα του μητρώου σας και σας αποστέλλεται και με email
2. Έχετε την δυνατότητα να πληρώνετε μέσω του συστήματος του ΔΙΑΣ από
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, χρησιμοποιώντας τον κωδικό
πληρωμής.
3. Tο ποσό συνδρομής θα πρέπει να αποδίδεται εξ ολοκλήρου και η προμήθεια
επιβαρύνει τον καταθέτη.
Με την υπηρεσία αυτή, επιταχύνονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης των πληρωμών
των μελών, ελαχιστοποιούνται τα έξοδα μεταφοράς κεφαλαίου μεταξύ διαφορετικών
πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών), ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα στην διαδικασία
πληρωμών, αποσυμφορούνται οι γραμματείες των Π.Τ. και της Κεντρικής Διοίκησης από
ένα μεγάλο διοικητικό φόρτο εργασίας.
Όσοι οφείλουν παλαιότερες συνδρομές και αδυνατούν να τις πληρώσουν εφάπαξ,
μπορούν να κάνουν αίτηση ρύθμισης συνδρομών και να πληρώνουν κάθε έτος τις
συνδρομές δύο ετών, του τρέχοντος και ενός παλαιότερου, μέχρι να εξοφλήσουν τις
οικονομικές υποχρεώσεις τους (σχετική αίτηση είναι αναρτημένη στο site του Π.Σ.Φ.). Η
παραπάνω διαδικασία θα γίνεται μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης στη γραμματεία
του Π.Σ.Φ.
Για την έκδοση Βεβαίωσης Μέλους από το Π.Τ. Αττικής, θα πρέπει να έχει εξοφληθεί η
συνδρομή του τρέχοντος έτους και να μην υπάρχει καμιά εκκρεμότητα, εκτός αν έχει γίνει
ρύθμιση συνδρομών. Η συνδρομή των μελών είναι το κύριο έσοδο του Π.Τ. και
παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα τις εκκρεμότητές τους, ώστε να
λάβουν έγκαιρα τις βεβαιώσεις και τις αποδείξεις πληρωμής. Την Ταυτότητα Μέλους του
Π.Τ. μπορείτε να παραλαμβάνετε δια ζώσης, από τα γραφεία του Π.Σ.Φ. ή με
αντικαταβολή, μετά από αίτημά σας στο Π.Τ.

Πρόσκληση σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση

Η Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής, σύμφωνα με την Υ.Α. Υ7γ/ΓΠ/οικ. 107363/2010
«Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ.», προγραμμάτισε την
ετήσια τακτική Περιφερειακή Γενική Συνέλευση του Π.Τ. για το έτος 2018 με θέματα: την
έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, ενώ υπήρξε ενημέρωση και για
λοιπά θέματα/εξελίξεις που απασχολούν τον κλάδο.
Σεμινάρια Α’ Βοηθειών του Π.Τ. Αττικής το Φεβρουάριο.
Το Π.Τ. Αττικής σε συνεργασία με τον Π.Σ.Φ. και το ΕΚΑΒ θα πραγματοποιήσει
σεμινάριο Α’ Βοηθειών. Το σεμινάριο έχει τίτλο “Επείγουσες Καταστάσεις – Αρχική
Εκτίμηση – Αντιμετώπιση” και αφορά σε θέματα Βασικής Υποστήριξης της Ζωής, Χρήση
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, Αντιμετώπιση τραυματισμών και Παροχή Α΄ βοηθειών
σε επείγοντα παθολογικά περιστατικά.
Διαθέσιμες ημερομηνίες εκπαίδευσης για το σεμινάριο του μήνα Φεβρουαρίου ήταν οι
παρακάτω:
14/2 – 16 εκπαιδευόμενοι
21/2 – 24 εκπαιδευόμενοι
28/2 – 8 εκπαιδευόμενοι

Βασικά στοιχεία υλοποίησης προγράμματος :
1. Μετά την έναρξη του σεμιναρίου δεν επιτρέπεται η είσοδος-συμμετοχή σε
καταρτιζόμενο
2. Αποχώρηση καταρτιζομένου πριν τη λήξη του προγράμματος συνεπάγεται τη μη
χορήγηση βεβαίωσης.
Συνάδελφος που είχε δηλώσει συμμετοχή και απουσίαζε αδικαιολόγητα, αποκλείεται
από συμμετοχή του σε επόμενο σεμινάριο Α΄ Βοηθειών.
Συν: 2 αρχεία
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/25012019_043067400154843813938f4a9b5.p
df
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/25012019_0140511001548438161fe2fe466.d
oc

Κάλυψη των θέσεων των σεμιναρίων Α’ Βοηθειών
Οι θέσεις για τα σεμινάρια Α΄ Βοηθειών για το μήνα Φεβρουάριο συμπληρώθηκαν.
Θα αναρτηθούν πίνακες των μελών που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια και θα
καταβληθεί προσπάθεια για διοργάνωση ανάλογων σεμιναρίων και τους επόμενους
μήνες, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας και Ηλείας
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Στη κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας προχώρησε το Π.Τ. Αχαΐας, ενώ την ίδια
μέρα πραγματοποίησε και την τακτική του συνέλευση.

Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου
Πρόσκληση σε Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση
Η Διοικούσα Επιτροπή πραγματοποίησε την περιφερειακή του συνέλευση, στο
πλαίσιο της οποίας τα μέλη ενημερώθηκαν και για τις γενικότερες εξελίξεις στον κλάδο.

Περιφερειακό Τμήμα Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης
Κοπή Βασιλόπιτας
Μέσα σε γιορτινό κλίμα, το περιφερειακό τμήμα προχώρησε στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης του πίτας, ενώ τα μέλη πληροφορήθηκαν και για τα τρέχοντα θέματα
που απασχολούν τον κλάδο.

Περιφερειακό Τμήμα Ευβοίας
Τακτική Γενική Συνέλευση

Στις 26/01/2019 πραγματοποιήθηκε η τακτική ετήσια γενική συνέλευση του
τμήματος στο τέλος της οποίας έγινε και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Με απόφαση της Δ.Ε. του Π.Τ. προχώρησε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Παράλληλα, πραγματοποίησε και την τακτική γενική του συνέλευση.
Οργάνωση μαθημάτων "υποστήριξης πνευμόνων και καρδιάς- παθολογικές
καταστάσεις"
Το Π.Τ. μας, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει
μαθήματα "υποστήριξης πνευμόνων και καρδιάς-παθολογικές καταστάσεις". Τα
μαθήματα απευθύνονται σε όλους τους συναδέλφους του Π.Τ. μας, και γίνονται στα
πλαίσια της προγραμματικής συμφωνίας του Π.Σ.Φ. με το ΕΚΑΒ. Η συμμετοχή είναι
ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη και στο τέλος των μαθημάτων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν: 16-2-2019 και 23-2-2019.

Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας και Λακωνίας
Ενημέρωση για τα μέλη.

Για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο μητρώο του Π.Σ.Φ. και αποφασίστηκαν από
το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ., προκειμένου να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί η
εξυπηρέτηση των μελών του Π.Σ.Φ, ενημερώθηκαν τα μέλη του Συλλόγου.
Με τις αλλαγές αυτές το κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να εκτυπώνει τη βεβαίωση
μέλους και το γραμμάτιο είσπραξης της συνδρομής του.
Περισσότερες πληροφορίες στο: http//psf.org.gr
Συνάντηση της Δ.Ε. με τα μέλη του Π.Τ. στην Καλαμάτα.
Η Δ.Ε. του Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας του Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ., στο πλαίσιο της ετήσιας
τακτικής περιφερειακής συνέλευσης που πραγματοποίησε εγκρίθηκε ο διοικητικός και
οικονομικός απολογισμός για το 2018, ενώ υπήρξε ενημέρωση των μελών σχετικά με
θέματα του κλάδου.

Αποφάσεις Τακτικής Περιφερειακής Συνέλευσης 2019, του Π.Τ. ΜεσσηνίαςΛακωνίας.
Οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο της τακτικής περιφερειακής του
συνέλευσης που πραγματοποίησε το Π.Τ. Μεσσηνίας – Λακωνίας είναι οι κάτωθι:
1. Εγκρίθηκε ομόφωνα, ο Διοικητικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. για το έτος 2018.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Οικονομικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. για το έτος 2018
και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για το έτος 2018.
3. Να συνεχιστεί η προσπάθεια για τον περιορισμό των φαινομένων αντιποίησης
επαγγέλματος, με κάθε πρόσφορο μέσο. Με αναφορές στις αρμόδιες Υπηρεσίες, με
τακτική ενημέρωση του κοινού και ακόμη με νομικές ενέργειες.
4. Να γίνει προσπάθεια για διοργάνωση επιστημονικών Ημερίδων με ενημερωτικό
θέμα προς το κοινό, αλλά και για επιμόρφωση των μελών. Θα εξεταστούν από την
Δ.Ε. προτάσεις σχετικά με τις Πρώτες Βοήθειες, με Clinical Pilates, με
φυσικοθεραπεία στην ψυχική υγεία, με βελονισμό κ.α.
5. Να στηριχτούν οι προσπάθειες του Κ.Δ.Σ. για την επίλυση όλων των κρίσιμων
ζητημάτων του κλάδου, σχετικά με τα θέματα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της Ειδικής Αγωγής,
του ανθυγιεινού επιδόματος, των αποφοίτων των κολλεγίων κλπ.

Περιφερειακό Τμήμα Πέλλας
Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση
Σύμφωνα με την Υ.Α. Υ7γ/ΓΠ/οικ. 107363/2010 «Κανονισμός Λειτουργίας των
Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ.» η ΔΕ του Π.Τ Πέλλας πραγματοποίησε την
ετήσια γενική του συνέλευση, ενώ προχώρησε και στην κοπή της πίτας του.

Περιφερειακό Τμήμα Πιερίας
Ημερίδα του Π.Τ. Πιερίας του Π.Σ.Φ. για την Ενεργό Γήρανση και την
Οστεοαρθρίτιδα

Το Περιφερειακό Τμήμα Πιερίας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών,
σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τμήμα Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας του Π.Σ.Φ,
διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Μεγαλώνοντας με Ποιότητα Ζωής! Ενεργός Γήρανση και
Οστεοαρθρίτιδα» στην Κατερίνη. Σκοπός της ημερίδας ήταν να ενημερωθεί το κοινό για το
συχνό αυτό εκφυλιστικό πρόβλημα, με ιδιαίτερη μνεία στην οστεοαρθρίτιδα του ισχίου,
για την πρώιμη διάγνωση της πάθησης, για τον ρόλο του φυσικοθεραπευτή με την
εφαρμογή της θεραπευτικής άσκησης και γενικά για την αντιμετώπισή της πάθησης, για
μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Η ημερίδα διεξήχθη σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τμήμα Γηριατρικής
Φυσικοθεραπείας του Π.Σ.Φ., ένα Επιστημονικό Τμήμα με πλούσια δράση τα τελευταία
χρόνια, που επισημαίνει το ιδιαίτερο ρόλο της άσκησης - υπό την επίβλεψη των
επαγγελματιών υγείας - στην πρόληψης (π.χ πρόληψη των πτώσεων σε ηλικιωμένους)
και αντιμετώπιση των παθήσεων της τρίτης ηλικίας, από τους ειδικούς της κίνησης και
της θεραπευτικής άσκησης, τους φυσικοθεραπευτές.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε το μέλος του Περιφερειακού
Τμήματος Πιερίας, η Φυσικοθεραπεύτρια Έλενα Χατζηλιάδου, που πρόσφατα τίμησε τα
χρώματα της πατρίδας μας και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το
Χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καράτε που διεξήχθη στην Μαδρίτη της
Ισπανίας.
Επιτυχημένη η ημερίδα που διοργανώθηκε από το Π.Τ. Πιερίας

Με επιτυχία στέφθηκε η ημερίδα που διοργανώθηκε από το Π.Τ. Πιερίας του Π.Σ.Φ
με θέμα: «Μεγαλώνοντας με Ποιότητα Ζωής! Ενεργός Γήρανση και Οστεοαρθρίτιδα», στο
πλαίσιο της οποίας βραβεύτηκε και η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Καράτε,
Φυσικοθεραπεύτρια Έλενα Χατζηλιάδου, από τον Πρόεδρο του Π.Σ.Φ Πέτρο Λυμπερίδη.

Στην ημερίδα ανέπτυξαν τον ρόλο και την παρέμβαση των φυσικοθεραπευτών, τα
μέλη της ΔΕ του Επιστημονικού Τμήματος Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας, οι
Φυσικοθεραπεύτριες κα. Έφη Χάλαρη και κα. Ευαγγελία Σηφακάκη.
Η ημερίδα εντάσσεται στην εξωστρεφή προσπάθεια του Κ.Δ.Σ, των Π.Τ του Π.Σ.Φ για την
ενημέρωση του κοινού σε όλη της Ελλάδα για τον πολυποίκιλο ρόλο της φυσικοθεραπείας
μέσα από τις δράσεις των Επιστημονικών Τμημάτων.
Η Δ.Ε του Π.Τ Πιερίας: Πρόεδρος-Μπάναλης Παναγιώτης, Γενική Γραμματέας
Καραγιάννη Ελένη και η Ταμίας Βασιούρη Αγνούλα και τα μέλη του Π.Τ, μέσω της
πετυχημένης αυτής ημερίδας προσέφεραν στο κοινό της περιοχής πολύτιμες γνώσεις για
το ειδικό αυτό θέμα της ημερίδας.

Περιφερειακά Τμήματα Τρικάλων και Καρδίτσας
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος
Τρικάλων - Καρδίτσας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, στο πλαίσιο της
οποίας εγκρίθηκε, ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του 2018,
προγραμματίστηκε η δράση του τμήματος για το 2019. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την
κοπή της βασιλόπιτας. Εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ,του
Πανελληνίου Συλλόγου, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Π. Λυμπερίδης και ο Α'
Αντιπρόεδρος κ. Σ. Ρουμελιώτης.
Με το πέρας της συνέλευσης, έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Περιφερειακό Τμήμα Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας
Πρόσκληση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος πραγματοποίησε την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου, στο πλαίσιο της οποίας παρευρέθηκαν όλα τα
μέλη της, όπου και αντάλλαξαν ευχές για ένα δημιουργικό 2019.

Συνδικαλιστικά Νέα

Αγωνιστική Συσπείρωση Φυσικοθεραπευτών-Α.ΣΥ.Φ.
Σχετικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού

Το προηγούμενο διάστημα και με αφορμή το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του
υπουργείου Πολιτισμού και αθλητισμού το οποίο «τακτοποιούσε» την αγορά στον
επαγγελματικό αθλητισμό, αναπτύχθηκε μια κουβέντα και στον σύλλογο μας, σχετικά με
το επίμαχο άρθρο 74 που προέβλεπε την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας και σε
γυμναστήρια. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ, ότι ανάλογη κίνηση είχε γίνει, πριν από χρόνια
και από προηγούμενες κυβερνήσεις με την ίδια ακριβώς στόχευση. Την ολοένα και
παραπέρα κατακρεούργηση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Μόνο που ένεκα της
οικονομικής κρίσης, επιταχύνονται όλες αυτές οι διεργασίες, για να στριμωχτούν τα
δικαιώματα των εργαζομένων προς τα κάτω αλλά ταυτόχρονα να γίνονται πλουσιότεροι,
οι μεγάλοι του κλάδου μας αλλά και οι μεγαλοεπιχειρηματίες πίσω από τα φανταχτερά
γυμναστήρια!
Η πλειοψηφία του ΠΣΦ, όλο το προηγούμενο διάστημα, έχει επιδοθεί σε μια
προσπάθεια, αντιμετωπίζοντας σαν την μητέρα των μαχών, ένα υπό διαβούλευση
νομοσχέδιο και ούτε καν ολόκληρο, ούτε καν την ουσία του. Στην έκτακτη διάσκεψη των
προέδρων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, καταγγείλαμε στο σύνολο του το
νομοσχέδιο του υπουργείου, ζητώντας την απόσυρση ολόκληρου του νομοσχεδίου και όχι
μόνο ενός άρθρου αυτού.






Καταγγείλαμε, ότι είναι ένα σχέδιο νόμου, που ανοίγει την πόρτα στην αναγνώριση
των κολλεγίων ως ισάξια με τα πτυχία των πανεπιστημίων, δίνοντας τους, ίδια
επαγγελματικά δικαιώματα.
Καταγγείλαμε ότι στο άρθρο 28 του Ν/Σ, αναγνωρίζεται και θωρακίζεται μια νέα
ειδικότητα, του «εκπαιδευτή αναψυχής», που μέσα σ αυτήν χωράνε όλες οι
ειδικότητες, κάθε λογής πτυχίο με συνάφεια την αναψυχή, κλείνοντας με
ωραιότατο και εμφανή τρόπο το μάτι στους μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού.
Έχει ξεκάθαρο χαρακτήρα , την κατακρεούργηση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων μας.
Καταγγείλαμε ότι συνολικότερα το σχέδιο νόμου, έρχεται να ρημάξει, ότι τα
υπόλοιπα Ν/Σ έχουν αφήσει, στις εργασιακές σχέσεις.

Σε όλα αυτά η πλειοψηφία του ΚΔΣ, σφυρίζει αδιάφορα, μη δίνοντας καμία σημασία

μέχρι και σήμερα, στο σύνολο του Ν/Σ (πιθανά δεν το διάβασαν ποτέ) αντιδρώντας μόνο
σε ένα άρθρο(74). Παρουσιάζει σαν μεγάλη νίκη, κάτι που ο ίδιος ο υπουργός είπε «ότι δεν
τον ενοχλεί να περάσει τώρα με αυτό το νομοσχέδιο». Η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, όπως
ανέφερε βάζει τους γυμναστές στο στόχαστρο, με την κυβέρνηση να πραγματοποιεί κατά
γράμμα τις εντολές του, «για να ρυθμίσει την αγορά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Η
τάχα μου υποσχέσεις του υπουργού, δεν διασφαλίζουν την πλήρη απόσυρση. Το στοιχείο
της αναγκαιότητας της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ, είναι αυτό που πρέπει να μας
ανησυχεί και να μας κρατάει σε εγρήγορση. Ο οδοστρωτήρας των νόμων, που παρά και
καλά το τέλος των μνημονίων, συνεχίζουν να παραμένουν εδώ και να προστίθενται
συνεχώς νέα, με μόνο στόχο να έχει την συνεχή συρρίκνωση του κλάδου και την συνεχή
ενίσχυση του των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού και αθλητισμού,
θεωρούμε ότι έρχεται να συμπληρώσει κομμάτια του ήδη διαλυμένου παζλ των
επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Έρχεται να δημιουργήσει νέα πεδία κερδοφορίας για
τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στον τομέα του ιατρικού και γενικότερα του
θεματικού τουρισμού, εισάγοντας τους «εκπαιδευτές αναψυχής», μια ειδικότητα που ο
καθένας θα μπορεί να την αποκτά ….απλά και μόνο όπως αναφέρεται με την εργασιακή
εμπειρία αλλά και μόνο με απλό πτυχίο από πολυδιαφημισμένα σεμινάρια.
Συνάδελφοι, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο αν δεν τους σταματήσουμε.
Με απόφαση κατά πλειοψηφία του ΚΔΣ, με παρουσία των προέδρων των ΠΤ, και
τους καθηγητές από τα τμήματα φυσικοθεραπείας και ενώ πάρθηκε απόφαση για
έκτακτες γενικές συνελεύσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στο νομοσχέδιο,
ξαφνικά … όλα άλλαξαν αφού ικανοποιήθηκε το αίτημα ΜΟΝΟ για την απόσυρση του
άρθρου 74, αφήνοντας όλο το υπόλοιπο σχέδιο νόμου στο απυρόβλητο. (βλέπε σχετική
ανακοίνωση του ΚΔΣ στην ιστοσελίδα του συλλόγου). Εννοείτε βέβαια, ότι ακυρώθηκε
οτιδήποτε είχε αποφασιστεί…..
Συνάδελφοι, η θέση της Αγωνιστικής ΣΥσπείρωσης Φυσικοθεραπευτών για το
σχέδιο νόμου ήταν, είναι και θα είναι η πλήρης απόσυρση του σχεδίου νόμου του
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κύριο στόχο έχει το πλήρες ξεχαρβάλωμα των
εργασιακών σχέσεων και το στρίμωγμα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων προς τα
κάτω για χάρη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Για αυτό απαιτούμε :
1. Την πλήρη απόσυρση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού .
2. Το πτυχίο να κατοχυρώνει την πλήρη άσκηση του επαγγέλματός μας.
3. Καμία εξίσωση των πτυχίων με τα ιδιωτικά κολλέγια.

Παρέμβαση του Α. Καραβίδα στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN για τις κατασχέσεις σε
λογαριασμούς μικροοφειλετών

Mπορείτε να παρακολουθήσετε την παρέμβαση του μέλους του ΚΔΣ στο κάτωθι link:
https://youtu.be/Edf4pvsQO3k

Επιστημονικά θέματα

1ο Συνέδριο του Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας

Διεξαγωγή του 1ου Συνεδρίου του Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας (FFN GR)
«Γεφυρώνοντας το Κενό» (14-16 Μαρτίου 2019, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο
Πανεπιστημίου Πατρών)
https://www.synedra.gr/Synedria/19-ffn/index.asp

Εκπαιδευτικά Θέματα

ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής Αθηνών "Ρευματολογία- Μυοσκελετική Υγεία"

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»
2019-20
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
ανακοίνωσε τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
διάρκειας 1½ έτους, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία» (MSc in Rheumatology Musculoskeletal Health, ΦΕΚ 3387B, 10/8/2018). .
Το πρόγραμμα αρχίζει τον Φεβρουάριο του 2019 και περιλαμβάνει τρία (3)
διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του Δ.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής:
- κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων
συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Επιστημών Υγείας, Νοσηλευτικής) ΑΕΙ της ημεδαπής
ή ομοταγών (αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ) ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
- απόφοιτοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας και λοιπών Επιστημών Υγείας
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.
Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 40 ανά έτος εισαγωγής κατ’ ανώτατο όριο. Η
εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά
έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ ανά εξάμηνο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην
αρχή κάθε εξαμήνου σε μία (1) δόση.
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25 Ιανουαρίου 2019
http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/nea-programmata-metaptyxiakonspoydon-apo-to-akad-etos-2018-19/pms-iatrikis-sxolis/reymatologia-myoskeletikhygeia.html

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
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