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Προς τα μεάλη μας  

Αγαπητοιά συναά δελφοι, 

Δυά ο ηά ταν τα σημαντικοά τερα γεγονοά τα του μηά να που μας πεάρασε, η 
κινητοποιάηση για την εάνταξη του κλαά δου στα επικιάνδυνα και ανθυγιειναά  επαγγεάλματα 
και η πραγματοποιάηση του 26ου Επιστημονικουά  Συνεδριάου.  

Η κινητοποιάηση στις 2 Νοεμβριάου πραγματοποιηά θηκε στις Δημοά σιες δομεάς με 
τους συναδεάλφους να συμμετεάχουν και να διαμαρτυά ρονται για την καταά φορη αδικιάα 
εις βαά ρος τους και αξιάζει να σημειωθειά οά τι για πρωά τη φοραά  στην κινητοποιάηση αυτηά  
συμπαρασταά τες βρεάθηκαν και οι  ελευθεροεπαγγελματιάες του κλαά δου τονιάζοντας την 
σημασιάα της ενοά τητας του κλαά δου. Ο αναπληρωτηά ς υπουργοά ς καταά  την συναά ντηση 
που ειάχε με την αντιπροσωπειάα του ΚΔΣ αναγνωά ρισε το διάκαιο του αιτηά ματος και 
δεσμευά τηκε να πιάεση προς την κατευά θυνση της λυά σης του. Ακολουθειά αναλυτικηά  
ενημεάρωση για την συναά ντηση με τον κ. Πολαά κη.  

Με μεγαά λη επιτυχιάα τοά σο επιστημονικηά  οά σο και αποά  πλευραά ς συμμετοχωά ν  
ολοκληά ρωσε τις εργασιάες του το 26ο Επιστημονικοά  Συνεάδριο του Συλλοά γου. Η επιλογηά  
του θεάματος «Προηγμεάνη Φυσικοθεραπειάα. Αποκαταά σταση και Ποιοά τητα Ζωηά ς»,  
ανεάδειξε το ροά λο της Φυσικοθεραπειάας στην βελτιάωση και την αποκαταά σταση της 
ζωηά ς του συά γχρονου ανθρωά που. Το συνεάδριο συνεάβαλλε, πεάρα αποά  την επιμοά ρφωση 
των συναδεάλφων, στην αναά δειξη των σημαντικοά τερων θεμαά των που αφορουά ν τη 
θεραπευτικηά  κοινοά τητα.  

Το προά γραμμα του συνεδριάου περιλαά μβανε οά λες τις συά γχρονες ταά σεις και 
εξελιάξεις της επιστηά μης της φυσικοθεραπειάας, διάνοντας απαντηά σεις σε οά λο το φαά σμα 
των προβλημαά των υγειάας, που απασχολουά ν τον συά γχρονο αά νθρωπο. 

Στο χωά ρο του συνεδριάου πραγματοποιηά θηκαν παραά λληλες δραά σεις, οά πως 
εμπορικηά  εάκθεση, εάκθεση βιβλιάου, ελευά θερες ερευνητικεάς ανακοινωά σεις, αναρτημεάνες 
ανακοινωά σεις, workshops.  

 

 

 

Αυτοσμίδης Δημήτρης  

Υπεύθυνος εκδόσεων  
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Συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. με τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη 

 

  

 Μεταά  την κινητοποιάηση των Φυσικοθεραπευτωά ν των Δημοσιάων δομωά ν (4ωρη σταά ση 
εργασιάας και συγκεάντρωση διαμαρτυριάας εάξω αποά  το Υπουργειάο Υγειάας την Τεταά ρτη 2 
Νοεμβριάου) και την αά καρπη προσπαά θεια να υπαά ρξει συναά ντηση με τη ηγεσιάα του 
Υπουργειάου την ημεάρα της κινητοποιάησης, καθωά ς και την δυσαρεάσκεια που 
εκφραά στηκε για την αδυναμιάα του Υπουργουά  Υγειάας, την Πεάμπτη 3 Νοεμβριάου υπηά ρξε 
θετικηά  ανταποά κριση αποά  τον Αναπληρωτηά  Υπουργοά  Υγειάας κ. Πολαά κη και 
αντιπροσωπειάα του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ., αποτελουά μενη αποά  τον Προά εδρο κ. Πεάτρο 
Λυμπεριάδη, αποά  τον Β΄ Αντιπροά εδρο κ. Γιαά ννη Μαρμαραά , αποά  τον Γενικοά  Ταμιάα κ. 
Λευτεάρη Μπουρνουσουά ζη και τον Οργανωτικοά  Γραμματεάα κ. Νωά ντα Χαρωνιάτη 
συναντηά θηκε με τον Αναπληρωτηά  Υπουργοά  Υγειάας κ. Παυά λο Πολαά κη. 

Καταά  την συναά ντηση τεάθηκαν τα ζητηά ματα της διεκδιάκησης της κινητοποιάησης και 
συγκεκριμεάνα: 

Το ζηά τημα της καταβοληά ς του 
επιδοά ματος επικιάνδυνης και ανθυγιεινηά ς 
εργασιάας που γνωριάζει πολυά  καλαά  ο κ. 
Πολαά κης, καθωά ς τιάθεται σε καά θε 
συναά ντηση και τεάθηκε και πεάρυσι στην 
Βουληά  καταά  την συζηά τηση του 
Παραά λληλου προγραά μματος. Θεωρειάται 
διάκαια η διεκδιάκηση και μεταά  την 

αξιολοά γηση θα γιάνει κοινηά  επαφηά  με το 
Υπουργειάο Οικονομικωά ν, προκειμεάνου 
να εξευρεθειά  ο τροά πος της καταβοληά ς. 
Ο Αναπληρωτηά ς Υπουργοά ς διαβεβαιάωσε 
οά τι το επιάδομα δεν θα κοπειά μεταά  το 
2017 και θα συνεχιστειά η καταβοληά  του, 
(μαά λλον θα ενσωματωθειά στο μισθοά ). 
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Το ζηά τημα της δημιουργιάας 
διατομεακουά  τμηά ματος φυσικο-
θεραπειάας με Προϊσταά μενο φυσικο-
θεραπευτηά  (στις μεγαά λες μοναά δες 
υγειάας), και υπευά θυνο στις μικρεάς 
μπορειά να υλοποιηθειά ειάτε αλλαά ξει 
εντελωά ς η δομηά  των οργανισμωά ν, ειάτε 
δεν αλλαά ξει και παραμεάνει με το 
υπαά ρχον σχηά μα, καθωά ς ο Υπουργοά ς 
τοποθετηά θηκε θετικαά . 

Το ζηά τημα των προσληά ψεων 
φυσικοθεραπευτωά ν στα Νοσοκομειάα 
και στις αά λλες δημοά σιες δομεάς (ΚΑΦΚΑ, 
κλπ), ανεάφερε οά τι υπαά ρχει προά βλεψη 
για προσληά ψεις στις υπαά ρχουσες 
προκηρυά ξεις και θα συνεχιάσει να 
υπαά ρχει στις μελλοντικεά ,ς καθωά ς το 
εάργο των Φυσικοθεραπευτωά ν 
θεωρειάται σημαντικοά . 

Τεάθηκαν και αά λλα ζητηά ματα στον 
Υπουργοά  που αφορουά ν ζητηά ματα 
τροποποιάησης Νομοθετικουά  πλαισιάου 
λειτουργιάας του Π.Σ.Φ. και αά λλα που 
αφορουά ν διεκπεραιάωση διοικητικωά ν 
διαδικασιωά ν σε συνδυασμοά  με το 
κοά στος αυτωά ν και την ρυά θμιση της 
καά λυψης του κοά στους. 

Για θεάματα ΕΟΠΥΥ τεάθηκαν 
διαά φορα ζητηά ματα που αφορουά ν 
αποπληρωμηά  ληξιπροά θεσμων 
υποχρεωά σεων και υποχρεωά σεων 10% 
ΕΟΠΥΥ (2012-2015), ζητηά ματα ΕΚΠΥ 
και συά μβασης, ζητηά ματα ενιάσχυσης του 
κωδικουά . 

Ο Υπουργός βλέπει θετικά το 
αίτημα της συλλογικής σύμβασης. 

Ανακοιάνωσε οά τι η εφαρμογηά  του 
προϋπολογισμουά  θα γιάνει με κατανομηά  
στους Νομουά ς αναά λογα με τον 
πληθυσμοά  για οά λες τις παροχεάς, αά ρα και 
στην φυσικοθεραπειάα και θα μπουν 
κριτηά ρια εκτεάλεσης με γενικοά τερους 
κανοά νες για να περιοριάσουν τις 
υπερβολεάς. 

Θα εκδοθειά συά ντομα νεάα 
Υπουργικηά  αποά φαση με τις 
διαφοροποιημεάνες ποσοστωά σεις rebate. 

Θα γιάνει ενιάσχυση του κωδικουά  
με αναδιανομηά  που θα προκυά ψει εάνας 
προϋπολογισμοά ς λιάγο καά τω αποά  τα 
φετιναά  υά ψη, (θυμιάζουμε οά τι η ενιάσχυση 
των 6 εκ. ευρωά  ηά ταν μοά νο για φεάτος), 
καθωά ς τεάθηκε το θεάμα της μικρηά ς 
εκατοστιαιάας αναλογιάας της 
φυσικοθεραπειάας στην Ελλαά δα επιά των 
συνολικωά ν δαπανωά ν υγειάας και 
συγκριάνοντας με τον Ευρωπαϊκοά  μεάσο 
οά ρο. 

Τεάθηκε το θεάμα της συά μβασης 
και της κωλυσιεργιάας αποά  την πλευραά  
του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργειάου στην 
εάκδοση του Νεάου ΕΚΠΥ για τον οποιάο 
εκφραά στηκαν οι αντιρρηά σεις και οι 
θεάσεις του ΠΣΦ γι' αυτοά ν (εφαρμογηά  
ισχυά οντος  Νομοθετικουά  πλαισιάου, 
εφαρμογηά  καά ποιας μορφηά ς συμμετοχηά ς 
- εξαιρωά ντας τις ειδικεάς περιπτωά σεις, 
χωριάς περιορισμοά  της παροχηά ς στους 
ασφαλισμεάνους κλπ). 
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Οι αποπληρωμεάς των 
ληξιπροά θεσμων θα προχωρηά σουν 
κανονικαά  εάχει εξασφαλιστειά κονδυά λιο 
110 εκ. ευρωά  για ΟΠΑΔ και οά τι 
ληξιπροά θεσμο αφοραά  εκκαθαά ριση που 
εάχει αναλαά βει ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρηά σει 
πιο αά μεσα. 

Τεάθηκε το θεάμα της 
συνυπευθυνοά τητας του ασφαλισμεάνου 
σε περιπτωά σεις εικονικηά ς εκτεάλεσης. 

Τεάθηκε το θεάμα της πληά ρους 
διαφαά νειας με εφαρμογηά  ηλεκτρονικηά ς 
καά ρτας υγειάας, που το Υπουργειάο 
εξεταά ζει τον τροά πο εφαρμογηά ς και 
υλοποιάησης. 

Τεάθηκαν επιάσης, θεάματα 
στρεβλωά σεων στις παροχεάς που 

αφορουά ν παραπληά σιες παροχεάς και 
ζημιωά νουν τον οργανισμοά  μεάσω 
αδιαφανωά ν διαδικασιωά ν. 

Ο Υπουργοά ς Υγειάας εάδειξε να 
γνωριάζει πολυά  καλαά  την αγοραά  των 
υπηρεσιωά ν υγειάας και τις ειδικεάς 
συνθηά κες για τις υποκατηγοριάες, τις 
υπερβολεάς, τις στρεβλωά σεις και τις 
αναά γκες. 

Θεωρουά με οά τι θα πρεάπει να 
προχωρηά σει με πιο γοργαά  βηά ματα στις 
τομεάς και στις παρεμβαά σεις και να 
προχωρηά σει στις αλλαγεάς εάχοντας σαν 
γνωά μονα το κοινοά  συμφεάρον και 
εάχοντας συά μβουλο τα θεσμοθετημεάνα 
οά ργανα των φορεάων και εάνας 
σημαντικοά ς φορεάας ειάναι ο Π.Σ.Φ. με τον 
οποιάο θα πρεάπει να εάχει συχνηά  επαφηά . 
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Συνάντηση του Π.Σ.Φ. με την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ 
 

 

Την Τριάτη, 15 Νοεμβριάου 2016, 
πραγματοποιηά θηκε συναά ντηση 
αντιπροσωπειάας του Π.Σ.Φ., με την 
Διοικηά τρια του Ο.Α.Ε.Δ., κα. Μαριάα 
Καραμεσιάνη και αά λλους διοικητικουά ς 
παραά γοντες του Οργανισμουά . Εκ 
μεάρους του Π.Σ.Φ. παρευρεάθηκαν ο 
Γιαά ννης Μαρμαραά ς, Β΄ Αντιπροά εδρος 
του Κ.Δ.Σ. και οι Τρυά φωνας 
Παπαγεάωργας και Σταυά ρος 
Σταθοά πουλος, Προά εδρος και 
Υπευά θυνος Δημοσιάων Σχεάσεων της 
Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικηά ς αντιάστοιχα. 

Τα θεάματα που τεάθηκαν προς συζηά τηση ηά ταν: 

Καταά  το παρελθοά ν εάχουν προκηρυχτειά 
θεάσεις «Δ.Ε. Φυσικοθεραπευτωά ν» για 
προγραά μματα κοινωφελουά ς εργασιάας 
σε δηά μους της χωά ρας. Ο Π.Σ.Φ. και το 
Π.Τ. Αττικηά ς, ειάχαν διαμαρτυρηθειά για 
την αναφοραά  στη παραπαά νω 
ψευτοειδικοά τητα. Ενημερωά σαμε την 
κα. Διοικηά τρια πως η παραπαά νω 
ειδικοά τητα δεν υφιάσταται ουά τε σαν 
προά γραμμα σπουδωά ν του Υπουργειάου 
Παιδειάας, ουά τε σαν αναγνωρισμεάνο 
επαά γγελμα αποά  το Υπουργειάο Υγειάας. 
Ταυτοάχρονα ενημερωά σαμε πως το 
επαά γγελμα του φυσικοθεραπευτηά  ειάναι 
νομοθετικαά  κατοχυρωμεάνο και η 
επιστηά μη της φυσικοθεραπειάας 
διδαά σκεται μοά νο σε επιάπεδο 
τριτοβαά θμιας εκπαιάδευσης.  Επιάσης, 
καταθεάσαμε την αά ποψη πως ο 
παραπαά νω αυθαιάρετος ορισμοά ς 

παραπληροφορειά τους πολιάτες και 
υπαά ρχει ενδεχοά μενο να προαά γει τη 
αντιποιάηση του φυσικοθεραπευτικουά  
επαγγεάλματος εν αγνοιάα του Ο.Α.Ε.Δ., 
ενωά  ζητηά σαμε σε ενδεχοά μενες αναά λογες 
μελλοντικεάς προκηρυά ξεις οι θεάσεις που 
θα προκηρυχθουά ν να ειάναι το ορθοά , Τ.Ε. 
Φυσικοθεραπευτωά ν. 

Ζητηά σαμε να διαμορφωθουά ν 
μελλοντικαά  προγραά μματα προά σληψης 
φυσικοθεραπευτωά ν. Ενημερωθηά καμε 
πως ειάναι σε εξεάλιξη προά γραμμα 
12μηνης διαά ρκειας, που θα αφοραά  και 
φυσικοθεραπευτεάς στο δημοά σιο τομεάα, 
σε συνεργασιάα με το Υπουργειάο Υγειάας 
για το 2017. Για το παραπαά νω ειάχε 
προηγηθειά ενημεάρωση αποά  τον Αν. 
Υπουργοά  Υγειάας, κ. Πολλαά κη, στη 
προά σφατη συναά ντηση με το Κ.Δ.Σ. 
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Ζητηά σαμε να αναμορφωθειά η αποά φαση 
του Δ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ. που υπαά ρχει αποά  
το 2014, που δεν αναγνωριάζει στον 
Π.Σ.Φ. το δικαιάωμα να οργανωά νει 
προγραά μματα Λ.Α.Ε.Κ. προς οά φελος 
των μελωά ν του, εργαζοά μενων στον 
ιδιωτικοά  τομεάα, με το σκεπτικοά  πως 
δεν ειάναι επιστημονικοά ς φορεάας. 
Κατατεάθηκε ο ιδρυτικοά ς νοά μος του 
Π.Σ.Φ. που αναφεάρει και τις 
επιστημονικεάς αρμοδιοά τητες του,  
καθωά ς και το σχετικοά  εξωά δικο που εάχει 
σταλειά αποά  τον Π.Σ.Φ. για το θεάμα 
Κατατεάθηκαν οι ενσταά σεις του Π.Σ.Φ. 
για την ιστοσελιάδα του Ο.Α.Ε.Δ. 
«Αναζηά τηση στα Περιγραά μματα 
Επαγγελμαά των», στην οποιάα γιάνεται 
ευρειάα αναφοραά  σε διαά φορα 
επαγγεάλματα, τα οποιάα εμφανιάζονται, 
συά μφωνα με τα αναφεροά μενα στην 
ιστοσελιάδα να προσποριάζονται 
επιστημονικαά  και επαγγελματικαά  πεδιάα 
των φυσικοθεραπευτωά ν. Αποτεάλεσμα 
καταά  τον Π.Σ.Φ., ειάναι η 
παραπληροφοά ρηση των επισκεπτωά ν 
της σελιάδας και η εν αγνοιάα προαγωγηά  
της αντιποιάησης του επαγγεάλματος του 
φυσικοθεραπευτηά . Ζητηά σαμε τη 
συνεργασιάα με τον Π.Σ.Φ. και την αά μεση 
αποκαταά σταση της αληά θειας και τη 
συμμοά ρφωση της ιστοσελιάδας με τα 
προβλεποά μενα αποά  τη κειάμενη 
νομοθεσιάα. Ενδεικτικαά  αναφεάρθηκαν 
τα επαγγεάλματα του Γυμναστηά -Ειδικουά  
Αθλητιατρικηά ς, του Ειδικουά  
Μυοσκελετικηά ς Οστεοπαθητικηά ς, του 
Χειροπραά κτη καά       

Ζητηά θηκε καταά  τις προσληά ψεις 
ωρομισθιάων φυσικοθεραπευτωά ν στις 
σχολεάς του Ο.Α.Ε.Δ., να θεσπιστειά ως 
προαπαιτουά μενο δικαιολογητικοά  η 
καταά θεση της βεβαιάωσης του Π.Σ.Φ., 
ωά στε να διασφαλιάζεται η προά σληψη 
νοά μιμου φυσικοθεραπευτηά . 

Συζητηά θηκε η δυνατοά τητα συμμετοχηά  
φυσικοθεραπευτωά ν σε προγραά μματα 
του Ο.Α.Ε.Δ. για εκμαά θηση ξεάνων 
γλωσσωά ν και χειρισμουά  Η/Υ, καθωά ς και 
η δυνατοά τητα διαμοά ρφωσης και 
πραγματοποιάησης προγραμμαά των δια 
βιάου επιμοά ρφωσης φυσικο-
θεραπευτωά ν, σε συνεργασιάα Π.Σ.Φ. και 
Ο.Α.Ε.Δ., αποκλειστικαά  φυσικο-
θεραπευτικουά  ενδιαφεάροντος. 

Η κα. Διοικηά τρια εάδειξε να κατανοειά το 
περιεχοά μενο των αιτημαά των του 
Συλλοά γου και χρεάωσε τα παραπαά νω σε 
διοικητικουά ς παραά γοντες του 
Οργανισμουά , μετακλητουά ς και 
μοά νιμους. Η αντιπροσωπειάα του Π.Σ.Φ., 
μεταά  τη συναά ντηση με τη κα. 
Διοικηά τρια ειάχε μια πρωά τη επαφηά  με 
τους παραά γοντες που ανεάλαβαν τα 
αιτηά ματα που αφορουά ν, τη θεάσπιση της 
βεβαιάωσης του Π.Σ.Φ. και τα 
προγραά μματα δια βιάου επιμοά ρφωσης, 
με θετικηά  διαά θεση αποά  την πλευραά  των 
παραγοά ντων. Θα ακολουθηά σουν 
αναά λογες καταθεάσεις εγγραά φων και 
επαφεάς για καά θε εάνα αιάτημα χωρισταά , 
ωά στε σε συνεργασιάα με το νομικοά  
συά μβουλο του Π.Σ.Φ. να υπαά ρξουν 
σχετικεάς θετικεάς διευθετηά σεις.      
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Ανακοίνωση σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την ερμηνεία 
του άρθρου 52 του Νόμου 4430/2016 περί πορισμάτων Ι.Ε.Ε. 

 

Την ημεάρα της καταά θεσης της Νομοθετικηά ς ρυά θμισης για την αποπληρωμηά  των 
ληξιπροά θεσμων οφειλωά ν του ΕΟΠΥΥ διαγνωά στηκε μια πιθανηά  εμπλοκηά  λοάγω της 
διατυά πωσης ‘’περιά αποτελεσμαά των ελεάγχου’’  που παραδοά θηκαν αποά  τις 4 Ι.Ε.Ε., 
καθωά ς υπηά ρξε διαχωρισμοά ς της εάννοιας των αποτελεσμαά των - ως προς την 
εγκυροά τητα τους - αναά λογα με την ονομασιάα αυτωά ν. 

Μεταά  την ψηά φιση του Νοά μου, υπηά ρξε εάνας κυά κλος επαφωά ν μεταξυά  Νομικωά ν 
συμβουά λων ΠΣΦ και ΙΣΑ με την ηγεσιάα του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τουά του οι Συά λλογοι που 
συμβληά θηκαν με τις Ι.Ε.Ε. ζηά τησαν να σταλουά ν συμπληρωματικεάς διευκρινηά σεις αποά  
τις Ι.Ε.Ε. 

Ο Π.Σ.Φ. ζηά τησε την διευκριάνιση του ΕΟΠΥΥ, σχετικαά  με την εγκυροά τητα των 
αποτελεσμαά των και την αποδοχηά  τους αποά  την Επιτροπηά  Βεάλτιστης Πρακτικηά ς που 
ειάχε και τον οά λο εάλεγχο. 

Ο Π.Σ.Φ. εάχει λαά βει γραπτηά  διαβεβαιάωση αποά  την εταιρειάα που ειάχε ελεάγξει  τον 
μεγαλυά τερο αριθμοά  συμβεβλημεάνων φυσικοθεραπευτωά ν, η οποιάα απεσταά λλει και 
στον ΕΟΠΥΥ συά μφωνα με την οποιάα : ‘’Όλες οι επιγραφοά μενες ως «Εκθεάσεις 
Ευρημαά των» που εάχουν κατατεθειά στον ΕΟΠΥΥ με ηλεκτρονικοά  τροά πο μεάχρι και 
σηά μερα ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ, ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ και ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΝ με το προβλεποά μενο αποά  την 
634/2013 αποά φαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ τελικοά  ποά ρισμα ελεάγχου’’. 

Αναά λογες εάγγραφες διαβεβαιωά σεις εάχουν σταλειά και αποά  τις υποά λοιπες Ι.Ε.Ε. 
προκειμεάνου να λυθειά το θεάμα. 

Καταά  την χθεσινηά  επιάσκεψη του Προεάδρου του Π.Σ.Φ στον ΕΟΠΥΥ δοά θηκε η 
διαβεβαιάωση αποά  τον Προά εδρο του ΕΟΠΥΥ οά τι  θα γιάνουν αποδεκτεάς οι διαβεβαιωά σεις 
των Ι.Ε.Ε. οά τι οι αναφορεάς που κατατεάθηκαν στον ΕΟΠΥΥ αποτελουά ν τελικαά  
ποριάσματα. 

Ενημέρωση για την δαπάνη 8μηνου 2016 του κωδικού 0671.02.c1 

Ιανουάριος 8.766.687 (στον Ιανουάριο δεν έχει αφαιρεθεί πλήρως το rebate) 

Φεβρουάριος 7.828.591  
 
 
 
 
 
 
 
Σύνολο οκταμήνου :  57.717.682. 

Μάρτιος 8.168.053 
Απρίλιος 7.875.009 

Μάιος 7.316.654 
Ιούνιος 6.654.717 
Ιούλιος 6.175.971 

Αύγουστος 4.932.000                                   
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Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ για θέματα 
πληρωμών και άλλα ζητήματα 

 

Μεταά  αποά  ενημεάρωση που ειάχαμε αποά  τον προά εδρο του ΕΟΠΥΥ κ.Μπερσιάμη Σωτηά ρη η πληρωμηά  
του Μαΐου 2016 προβλεάπεται να γιάνει εάως τις 10 Νοεμβριάου καθωά ς  αυτηά  την στιγμηά  εάχει 
οριστικοποιηθειά το 96% των δαπανωά ν. 

Συά μφωνα με τον προά εδρο του ΕΟΠΥΥ μεάχρι τα μεάσα Νοεμβριάου θα εάχει δοθειά οριστικοποιάηση 
του Ιουνιάου 2016, αρχεάς Δεκεμβριάου ο Ιουά λιος 2016 και εάως 15 Δεκεμβριάου και ο Αυά γουστος 2016 
με στοάχο να εάχουν πληρωθειά οά λες οι ανωτεάρω δαπαά νες εάως τα τεάλη του 2016. 

Με δεδομεάνο οά τι εάχει ληφθειά  η αντιάστοιχη χρηματοδοά τηση προβλεάπεται να συμψηφιστειά το 
10%  των ετωά ν 2012 εάως και 2015 που οφειάλονται στους συμβεβλημεάνους φυσικοθεραπευτεάς, με 
τα clawback και rebate  των ετωά ν 2013 εάως 2015. 

Στις περιπτωά σεις που καά ποιοι εάχουν συνταξιοδοτηθειά ηά  ειάναι αυτηά  την στιγμηά  εκτοά ς συά μβασης 
αν μεταά  τον συμψηφισμοά  υπαά ρξει θετικοά  προά σημο τα υποά λοιπα των χρημαά των θα δοθουά ν στους 
παροάχους. 

Όσον αφοραά  το 2013 ο ΕΟΠΥΥ θα καά νει δεκτεάς τις διαβεβαιωά σεις των ΙΕΕ οά τι οά λα τα ποριάσματα 
ειάναι οριστικαά  και δεν θα υπαά ρξει εμπλοκηά . 

Όμως τα παραστατικαά  του 2013 μαά λλον θα υποβληθουά ν σε διοικητικοά  εάλεγχο. 

Για τα υποά λοιπα ασφαλιστικαά  ταμειάα και τις ληξιπροά θεσμες δαπαά νες τους που  οφειάλονται, η 
προά βλεψη ειάναι για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΠ-ΟΤΕ να εάχουν αποπληρωθειά εάως τεάλος του 
χροά νου, ενωά  για τον ΟΠΑΔ εάως τα τεάλη του Ιανουαριάου 2017. 

Τα υποά λοιπα ταμειάα και αντιάστοιχα με την νομοθετικηά  ρυά θμιση που εάχει γιάνει εντοά ς του πρωά του 
εξαμηά νου του 2017. 

Καταά  την επιάσκεψη του Προεάδρου του ΠΣΦ στον ΕΟΠΥΥ συζητηά θηκαν και αά λλα θεάματα 

1) Η προά ταση για ενσωμαά τωση στο ε-δαπυ των προταά σεων του ΠΣΦ προκειμεάνου να 
αποφευά γονται τα ΄΄παρατραά γουδα΄΄ που παρατηρουά νται μεάχρι σηά μερα φαιάνεται να προχωραά ει. 

2) Όσον αφοραά  τις σφραγιάδες των υπευά θυνων των μοναά δων του ΠΕΔΥ αυτεάς εάχουν ισχυά  
ελεγκτηά  (οά ταν απουσιαά ζει ο ελεγκτηά ς) και δεν χρειαά ζεται να αναφεάρουν την εάνδειξη ελεγκτηά ς. 

3) Ζητηά θηκε αποά  τον Προά εδρο να οριάσει Νομικοά  του ΕΟΠΥΥ προκειμεάνου με τον Νομικοά  του 
ΠΣΦ να διερευνηά σουν τον τροά πο και την πιθανοά τητα υλοποιάησης συλλογικηά ς συά μβασης 

4) Τεάθηκε το θεάμα της εφαρμογηά ς των νεων ποσοστωά σεων rebate που προβλεάπονται αποά  την 
συμφωνιάα της συά μβασης 

5) Συζητηά θηκε το θεάμα της ειδικηά ς αγωγηά ς (φυσικοθεραπειάα) στην περιάπτωση που προχωρηά σει 
η συά μβαση για την ειδικηά  αγωγηά  και ο τροά πος διαχωρισμουά  σε ξεχωριστοά  κωδικοά  των δαπανωά ν 
φ/σ ειδικηά ς αγωγηά ς. 
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Παράταση της ισχύουσας σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τους συμβεβλημένους 
παρόχους υγείας μέχρι την υπογραφή των νέων συμβάσεων 

 

Δημοσιευά τηκε στην εφημεριάδα της κυβερνηά σεως η παραά ταση των συμβαά σεων μας με τον 
ΕΟΠΥΥ μεάχρι την υπογραφηά  των νεάων συμβαά σεων. Ακολουθειά το αποά σπασμα αποά  την εφημεριάδα 
της κυβερνηά σεως, οά λο το κειάμενο μπορειάτε να το βρειάτε: 

http://www.psf.org.gr/psf-news-4274.htm 
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Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ως καθολικού διαδόχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ΦΕΚ 

205Α 31.10.2016(άρθρο 52) 
 

 

 

 

Άρθρο 52 
Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ως καθολικού διαδόχου 
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

1. α) Ο Εθνικοά ς Οργανισμοά ς Παροχηά ς 
Υπηρεσιωά ν Υγειάας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) θα χρηματο-
δοτηθειά αποά  τον Κρατικοά  Προϋπολογισμοά  τα 
οικονομικαά  εάτη 2016 και 2017 για την 
εξοά φληση ληξιπροά θεσμων υποχρεωά σεων του, 
οά πως αυτεάς ειάχαν διαμορφωθειά στις 30.4.2016, 
προς τα φαρμακειάα, λοιπουά ς συμβεβλημεάνους 
ιδιωά τες παροά χους υπηρεσιωά ν υγειάας (ιατρουά ς, 
κλινικεάς, διαγνωστικαά  κεάντρα, εργαστηά ρια 
κ.λπ.) με τους οποιάους εάχει συναά ψει σχετικεάς 
συμβαά σεις, που οφειάλει ως καθολικοά ς διαά δοχος 
των ασφαλιστικωά ν ταμειάων. 

β) Ως ληξιπροά θεσμες υποχρεωά σεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ 
νοουά νται εκειάνες που αφορουά ν τα πριν τις 
31.12.2012 εάτη και για τις οποιάες εάχουν εκδοθειά 
τα προβλεποά μενα καταά  
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Όλο το NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4430 μπορειάτε να τον βρειάτε στο:  

http://www.psf.org.gr/psf-news-4271.htm 

 

 

 

  

http://www.psf.org.gr/psf-news-4271.htm
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Σχετικά με το πρόβλημα συνταγογράφησης συνεδριών φυσικοθεραπείας. 
 

 

ποά  χθεάς 7/11/2016 η ΗΔΙΚΑ εάχει ενσωματωά σει στο συά στημα συνταγογραά φησης τις προβλεάψεις της 
Υπ. Απ. Γ3γ/40426/2016  "Κανοά νες παραπομπηά ς διαγνωστικωά ν εξεταά σεων". 

Αποά  κακηά  ερμηνειάα εάχει ενσωματωθειά περιορισμοά ς και στις χορηγουά μενες φυσικοθεραπειάες. 

Ο Π.Σ.Φ. εάχει εάρθει σε επαφηά  με τον ΕΟΠΥΥ και εάχει παρεάμβει με επιστοληά  στον Υπουργοά  Υγειάας και στον 
Προά εδρο του ΕΟΠΥΥ για την επιάλυση του προβληά ματος. 

Η συά σταση της αποφυγηά ς αποά  τον συνταγογραφουά ντα ιατροά  των 16 παθηά σεων του ICD10 που 
περιγραά φονται στην επισυναπτωά μενη Υπ. Αποά φαση ειάναι μια λυά ση, που οά μως δεν απαλειάφει οριστικαά  το 
προά βλημα. 

Θα σας ενημερωά σουμε με νεοά τερη ανακοιάνωση οά ταν υπαά ρξουν αποτελεάσματα αποά  την παρεάμβαση. 

Η επιστοληά  αναφεάρει τα εξηά ς:  

 Στην Υπουργική Απόφαση Γ3γ/40426/2016 «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων», που 
άρχισε και εφαρμόζεται από 7/11/2016, δεν αναφέρεται πουθενά ότι υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής 
στις συνεδρίες φυσικοθεραπείας, λόγω όμως λανθασμένης ερμηνείας από την ΗΔΙΚΑ παρατηρείται 
αδυναμία συνταγογράφησης φυσικοθεραπειών, καθώς η ΗΔΙΚΑ ενέταξε την φυσικοθεραπεία στην 
κατηγορία των διαγνωστικών και όχι των θεραπευτικών παρεμβάσεων.  

Αυτή η λανθασμένη ένταξη καταστρατηγεί τον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ στα 16 επίμαχα ICD10. Όταν οι 
συνεδρίες φυσικοθεραπείας συνταγογραφούνται σε παρόμοιο ICD10, τότε λόγω του υπολογισμού του 
μέσου όρου εμφανίζεται ειδικό μήνυμα που ενημερώνει και τον Ιατρό και τον ΕΟΠΥΥ για την 
υπέρβασή του 20% του μέσου παραπεμπτικού.  

Δυστυχώς, οι λύσεις που προτάθηκαν ανεπίσημα από τα στελέχη του ΕΟΠΥΥ για αποφυγή των 16 
ICD10 και της συνταγογράφησης παρόμοιων κωδικών μέχρι την επίλυση του ζητήματος, δεν δίνει 
λύση στο πρόβλημα και η οριστική λύση του προβλήματος προσδιορίζεται στις 30 ημέρες.  

Δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα τόσο με την συνταγογράφηση παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας 
σε πρόσφατες παθήσεις, όσο και σε περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών (ειδικές περιπτώσεις α, β, γ του 
άρθρου 14 του ΕΚΠΥ), αλλά και στις περιπτώσεις παραπεμπτικών που εκδίδονται στην ειδικά αγωγή 
(άρθρο 17 του ΕΚΠΥ). 

Όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος 
που ταλαιπωρεί ασθενείς και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, που έχουν άμεση ανάγκη παροχής 
φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών. 

Παρακαλούμε τις δικές σας ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος συνταγογράφησης 
συνεδριών φυσικοθεραπείας. 

 

Α  
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Ενεργοποίηση προσφορών Εταιρειών Ταχυμεταφορών στην πρόσκληση ενδιαφέροντος 
του Π.Σ.Φ. για εκπτώσεις στα μέλη του αποστολής φακέλων στον ΕΟΠΥΥ 

 

Σας ενημερωά νουμε οά τι στην προά σκληση ενδιαφεάροντος προς τις εταιρειάες ταχυμεταφορωά ν, για την 
αποστοληά  φακεάλων των συμβεβλημεάνων φυσικοθεραπευτωά ν προς τον ΕΟΠΥΥ, μας απαά ντησαν οι 
εξηά ς εταιρειάες: 

Γενικηά  Ταχυδρομικηά  

Ταχυμεταφορεάς ΕΛΤΑ 

SPEEDEX 

Το αιάτημα της εάκπτωσης εάγινε λοάγω της υποχρεάωσης των συμβεβλημεάνων φυσικοθεραπευτωά ν να 
αποστεάλλουν τα παραπεμπτικαά  καά θε μηά να στο κεάντρο διαλογηά ς στον Ασπροά πυργο. 

Αποά  τις παραπαά νω Εταιρειάες, οι Ταχυμεταφορεάς ΕΛΤΑ δεν μπορουά νε να μας στειάλουνε μια 
οικονομικηά  προσφοραά  που να αφοραά  οά λο το εάργο, αποά  τη στιγμηά  που θα πρεάπει καά θε μεάλος να 
πληρωά νει ξεχωρισταά  τη δικηά  του αποστοληά . 

Αποά  την μελεάτη των προσφορωά ν των αά λλων εταιρειωά ν, προκυά πτουν οι παρακαά τω τιμεάς: 

Γενικηά  Ταχυδρομικηά : 

1) Αποστοληά  εντοά ς της ιάδιας ποά λης 2 ευρωά  

2) Αποστοληά  εντοά ς του χερσαιάου δικτυά ου 2,8 ευρωά  και 

3) Αποστοληά  αποά  και προς την νησιωτικηά  Ελλαά δα 3,1 ευρωά  

Για την εάναρξη της παροχηά ς υπηρεσιωά ν αποά  την Γενικηά  Ταχυδρομικηά  ΑΕΕ, χρειαά ζεται καά θε μεάλος 
να απευθυνθειά στο καταά στημα της περιοχηά ς του, ανοιάγοντας κωδικοά  μετρητοιάς με την ειδικηά  
χρεάωση του Συλλοάγου. Σε περιάπτωση που το μεάλος μας απευθυά νεται σε αά λλο καταά στημα εκτοά ς της 
περιοχηά ς που βριάσκεται το εργαστηά ριο φυσικοθεραπειάας ηά  η οικιάα του, θα πρεάπει να επιδεικνυά ει 
την ταυτοά τητα ηά  την βεβαιάωση μεάλους που εάχει εκδοθειά αποά  το Π.Τ. του. 

SPEEDEX: 

1) Αποστοληά  εντοά ς της ιάδιας ποά λης 2,44 ευρωά  

2) Αποστοληά  εντοά ς του χερσαιάου δικτυά ου 4,88 ευρωά  και 

3) Αποστοληά  αποά  και προς την νησιωτικηά  Ελλαά δα 5,08 ευρωά  

Στις τιμεάς δεν συμπεριλαμβαά νεται ο ΦΠΑ και σε καά θε συναλλαγηά  θα εκδιάδεται τιμολοάγιο. 

Οι παραπαά νω προσφορεάς αφορουά ν μοά νο την αποστοληά  φακεάλων αποά  τα υποκαταστηά ματα των 
εταιρειωά ν προς τον ΕΟΠΥΥ. 
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Ανακοίνωση σχετικά με την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΠΑΔ 
 

 

Μεταά  αποά  την επιάσκεψη σηά μερα στον ΕΟΠΥΥ μελωά ν του ΚΔΣ και μεταά  αποά  
ενημεάρωση αποά  τις υπηρεσιάες του οργανισμουά  εντοά ς των επομεάνων ημερωά ν θα αποσταλειά 
στο ε-δαπυ σχετικοά  μηά νυμα (στο πεδιάο ληξιπροά θεσμες οφειλεάς) για την αποδοχηά  των οά ρων 
του Νεάου Νοά μου, για την εάναρξη των διαδικασιωά ν αποπληρωμηά ς των οφειλωά ν (των 
υπολειποά μενων 10% των μηνωά ν που πληρωά θηκαν με προάχειρο λογιστικοά  εάλεγχο και του 
Δεκεμβριάου 2011 που κατατεάθηκαν το 2012) . 

 

 

Επιάσης ενημερωθηά καμε οά τι ειάναι  εξασφαλισμεάνη η χρηματοδοά τηση για την αποπληρωμηά  
των ληξιπροά θεσμων οφειλωά ν. 
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Ανακοίνωση σχετικά με τον έλεγχο των παραπεμπτικών και την απουσία 
ημερομηνίας έγκρισης ελεγκτή 

 

Τις τελευταιάες μεάρες δημιουργηά θηκε προά βλημα με την εκκαθαά ριση των 
παραπεμπτικωά ν που δεν ειάχαν ημερομηνιάα εάγκρισης ελεγκτηά  . Το θεάμα εάχει επιλυθειά μεταά  
την παρεάμβαση του ΠΣΦ. 

Στα παραπεμπτικαά  που θα εκτελεστουά ν τον Δεκεάμβριο, θα πρεάπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να 
ειάναι σημειωμεάνη αποά  τον ελεγκτηά  η ημερομηνιάα ελεάγχου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.  

Επιάσης, επιλυά θηκε το προά βλημα με τα κατατεθημεάνα παραπεμπτικαά  που δεν 
εάφεραν σφραγιάδα ηά  υπογραφηά  του φυσικοθεραπευτηά . Αυταά  δεν θα περικοά πτονται. 

Εσταά λη σχετικηά  οδηγιάα προς τις ΠΕ.ΔΙ η οποιάα αναφεάρει: 

Η απουσιάα υπογραφηά ς και σφραγιάδας εκτελουά ντος σε ηλεκτρονικαά  παραπεμπτικαά  
ιατρικωά ν πραά ξεων ηά  θεραπειωά ν δεν οδηγειά σε περικοπηά  της δαπαά νης του, αφουά  εάχει 
προηγηθειά η ηλεκτρονικηά  εκτεάλεση του παραπεμπτικουά . 

Η απουσιάα ημερομηνιάας εάγκρισης των ελεγκτωά ν ιατρωά ν στα ηλεκτρονικαά  
παραπεμπτικαά  δεν θα οδηγειά σε περικοπηά  της δαπαά νης, μεάχρι και την υποβοληά  Δεκεμβριάου 
2016. 

Ως ημερομηνιάα εάγκρισης θα γιάνεται αποδεκτηά  σ’ αυτεάς τις περιπτωά σεις η 
ημερομηνιάα καταχωά ρησης στο e-dapy. 

Η παρουά σα να τηρηθειά στις υπηρεσιάες σας μαζιά με τις προγενεάστερες οδηγιάες.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
26ο Επιστημονικό συνέδριο «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία. Αποκατάσταση και 

Ποιότητα Ζωής» 
 

 

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας, κ. Παύλος Πολάκης. 

 

Οι Φυσικοθεραπευτεάς πραγματοποιουά ν το 26ο Ετηά σιο Πανελληά νιο Επιστημονικοά  
τους Συνεάδριο, στις 25 – 27 Νοεμβριάου 2016, και καλυά πτουν οά λο το φαά σμα των 
προβλημαά των υγειάας του συά γχρονου ανθρωά που, θεάτοντας ως στοάχο την αποκαταά σταση 
και την ποιοά τητα ζωηά ς. 

Στην Ελλαά δα της οικονομικηά ς κριάσης, που ο τομεάας της Υγειάας πληά ττεται σε μεγαά λο 
βαθμοά , οι φυσικοθεραπευτεάς απαντουά ν επιστημονικαά . Με αιάσθημα υπευθυνοά τητας 
απεάναντι στα μεάλη του, αλλαά  και στην κοινωνιάα, ο Πανελληά νιος Συά λλογος 
Φυσικοθεραπευτωά ν διοργανωά νει και φεάτος το κορυφαιάο ετηά σιο επιστημονικοά  του 
συνεάδριο, στο ΕΚΕΠΥ στο Μαρουά σι. 

Φιλοδοξουά με οά τι το συνεάδριο μας θα συμβαά λλει, πεάρα αποά  την επιμοά ρφωση των 
συναδεάλφων, στην αναά δειξη των σημαντικοά τερων θεμαά των που αφορουά ν τη θεραπευτικηά  
κοινοά τητα. 

Η επιλογηά  του θεάματος του 26ου Ετηά σιου Πανελληά νιου Επιστημονικουά  Συνεάδριου 
Φυσικοθεραπειάας, «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία. Αποκατάσταση και Ποιότητα 
Ζωής», εάρχεται να αναδειάξει το ροά λο της Φυσικοθεραπειάας στην βελτιάωση και την 
αποκαταά σταση της ζωηά ς του συά γχρονου ανθρωά που.  
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Η συμμετοχηά  πολλωά ν διακεκριμεάνων Επιστημοά νων και Καθηγητωά ν αποά  
Πανεπιστημιακαά  Ιδρυά ματα αποά  τη χωά ρα μας και το εξωτερικοά , με διαλεάξεις και εισηγηά σεις, 
η πολυποιάκιλη θεματολογιάα και τα κλινικαά  φροντιστηά ρια εγγυωά νται την επιτυχιάα του 
συνεδριάου. 

Το προά γραμμα του συνεδριάου περιλαμβαά νει οά λες τις συά γχρονες ταά σεις και εξελιάξεις 
της επιστηά μης της φυσικοθεραπειάας, διάνοντας απαντηά σεις σε οά λο το φαά σμα των 
προβλημαά των υγειάας, που απασχολουά ν τον συά γχρονο αά νθρωπο. 

http://congress.psf.org.gr/files_upload/26oSynedrioTelikoProgramma.pdf 

Η πλουά σια θεματολογιάα περιλαμβαά νει: 

• Την συμβοληά  του Φυσικοθεραπευτηά  στην κοινωνικοποιάηση και την 
καταξιάωση των ατοά μων με αναπηριάα, που αθλουά νται και διεάπρεψαν στους 
Παραολυμπιακουά ς αγωά νες του Ριάο 2016 και θα τιμηθουά ν αποά  τον ΠΣΦ.  
• Νευρολογικεάς παθηά σεις, οά πως η Σκληά ρυνση καταά  Πλαά κας και η νοά σος 
Parkinson. 
•  Μυοσκελετικεάς παθηά σεις, οά πως αντιμετωά πιση των επιπλοκωά ν σε παθηά σεις 
και κακωά σεις του γοά νατος, των παθηά σεων του ωά μου, των παθηά σεων της 
Σπονδυλικηά ς στηά λης (σκολιάωση, Ιερολαγοά νιες αρθρωά σεις) και των διαταραχωά ν της 
βαά δισης. 
• Αντιμετωά πιση των αθλητιατρικωά ν κακωά σεων 
• Αποκαταά σταση του βαρεάως παά σχοντος ασθενηά . 
•  Παρεμβαά σεις για την βελτιάωση της ποιοά τητας της ζωηά ς της 3ης ηλικιάας, της 
υγειάας των γυναικωά ν, των ατοά μων με προβληά ματα ακοηά ς και διαταραχεάς 
ισορροπιάας καθωά ς και για τη διαχειάριση του αά λγους. 
• Ψυχικηά  Υγειάα. Η φυσικοθεραπειάα εάρχεται να δωά σει χεάρι βοηθειάας και στην 
ταλαιπωρημεάνη ψυχικηά  μας υγειάα. 

Στοάχος του συνεδριάου ειάναι να καταδειχθειά πως η προηγμεάνη φυσικοθεραπειάα 
συμβαά λει στην αποκαταά σταση της υγειάας και την ποιοά τητα ζωηά ς του ασθενηά , την 
γρηγοροά τερη επαά νοδο του ασθενηά  στα καθηά κονταά  του, που αυτοά  σημαιάνει πολλαπλαά  
κεάρδη για τον ιάδιο, για τη κοινωνιάα και την Εθνικηά  Οικονομιάα: λιγοά τερες χαμεάνες 
εργατοωά ρες, περισσοά τερη παραγωγηά , καλυά τερο οικονομικοά  αποτεάλεσμα συνολικαά . 

Στο χωά ρο του συνεδριάου θα υπαά ρχουν παραά λληλες δραά σεις, οά πως εμπορικηά  εάκθεση, 
εάκθεση βιβλιάου, ελευά θερες ερευνητικεάς ανακοινωά σεις, αναρτημεάνες ανακοινωά σεις, 
workshops, διαλεάξεις και στρογγυλεάς τραά πεζες 
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Συμμετοχή ΕΤΚΑΦΑ το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του WCPT Liverpool_ 
Poster presentation 

 

To ΕΤΚΑΦΑ συμμετειάχε στο Ευρωπαϊκοά  Συνεάδριο του WCPT Liverpool στις 11/11/2016, 
με παρουσιάαση Poster με θεάμα την δημιουργιάα-δραστηριοά τητα του ΕΤΚΑΦΑ ως Τμηά μα του 
ΠΣΦ.  

H συγγραφηά  εάγινε αποά  την ΔΕ του ΤΚΑΦΑ και συμμετοχηά  και παρουσιάαση στο συνεάδριο 
του Παγκοσμιάου Συλλοά γου Φυσικοθεραπειάας αποά  την Δρ Αριεάττα Σπιάνου, με την 
οικονομικηά  υποστηά ριξη του ΤΚΑΦΑ και του ΠΣΦ. Η εργασιάα αυτηά  εάλαβε διαά κριση για 
υποψηφιοά τητα βραβειάου καλυά τερης εργασιάας στο Λιάβερπουλ, 11 Νοεμβριάου 2016: ER-
WCPT Congress 2016 Outstanding Poster Award within the Policy, strategy and influencing 
- Service evaluation theme. 

Spinou A, Pepera G, Peristeropoulos A, Christakou A, Laoutaris I. Development, 
management and leadership in cardiorespiratory physiotherapy: a case study from Greece. 
November 2016. 4th European Congress of the European Region of the World 
Confederation of Physical Therapy, Liverpool, UK 
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Απολογισμός Φυσικοθεραπευτικού Φροντιστηρίου 16ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Θ. 
 

Ολοκληρωά θηκε με μεγαά λη επιτυχιάα το Κλινικοά  Φροντιστηά ριο του Τμηά ματος 
Καρδιοαγγειακηά ς και Αναπνευστικηά ς Φυσικοθεραπειάας-Αποκαταά στασης (Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του 
Πανελληνιάου Συλλοά γου Φυσικοθεραπευτωά ν (Π.Σ.Φ.), το οποιάο πραγματοποιηά θηκε στα 
πλαιάσια του 16ου Πανελληνιάου Συνεδριάου Εντατικηά ς Θεραπειάας και σε συνεργασιάα με την 
Ελληνικηά  Εταιρειάα Εντατικηά ς Θεραπειάας (ΕΕΕΘ), την Παρασκευηά  11 Νοεμβριάου 2016, στο 
Αμφιθεάατρο  του Ιδρυά ματος Ευγενιάδη, στην Αθηά να.  

Το Κλινικοά  Φροντιστηά ριο παρακολουά θησαν 120 Φυσικοθεραπευτεάς και φοιτητεάς απ’ οά λη 
την Ελλαά δα. 

Παρουσιαά στηκαν θεάματα που αφορουά σαν τρειάς μεγαά λες επιστημονικεάς 
φυσιοθεραπευτικεάς οντοά τητες: Την πρωά ιμη κινητοποιάηση, την εξειδικευμεάνη παθολογιάα 
της ΜΕΘ, και την σχεάση του Έλληνα φυσικοθεραπευτηά  με τις ειδικεάς ΜΕΘ. 

Η θεματολογιάα ηά ταν τεκμηριωμεάνη και αποά λυτα επιστημονικηά . Επιάσης ηά ταν πρωτοά τυπη 
και περιεκτικηά , χωριάς να χαά νει αποά  τον κλινικοά  της χαρακτηά ρα. 

Απολογισμός 6ου Σεμιναρίου Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. 
Ολοκληρωά θηκε με πολυά  μεγαά λη επιτυχιάα το 6ο Σεμιναά ριο του Επιστημονικουά  Τμηά ματος 
Καρδιοαγγειακηά ς και Αναπνευστικηά ς Φυσικοθεραπειάας-Αποκαταά στασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του 
Πανελληνιάου Συλλοά γου Φυσικοθεραπευτωά ν (Π.Σ.Φ.) με τιάτλο «Απλοά ς οδηγοά ς επιβιάωσης 
στη ΜΕΘ για Φυσικοθεραπευτεάς» την Παρασκευηά  11 Νοεμβριάου 2016, στο Αμφιθεάατρο  
του Ωνασειάου Καρδιοχειρουργικουά  Κεάντρου στην Αθηά να, οά που συμμετειάχαν 92 
φυσικοθεραπευτεάς απ'ολη την Ελλαά δα.  

Το Σεμιναά ριο επιτεάλεσε επιτυχωά ς το σκοποά  του, δηλαδηά  την παροχηά  βασικωά ν γνωά σεων 
χειρισμουά  ασθενωά ν που νοσηλευά ονται στο χωά ρο της ΜΕΘ, μεάσω θεωρητικηά ς αλλαά  και 
πρακτικηά ς εκπαιάδευσης των συμμετεχοά ντων, χωριάς χρηά ση πολυά πλοκης ορολογιάας και με 
απλουστευμεάνο τροά πο, διάνοντας εάμφαση στην  ασφαά λεια του ασθενηά , ενωά  περιελαά μβανε 
θεματολογιάα αποά  την καθημερινηά  κλινικηά  πραά ξη δοσμεάνη απλαά  στο ευρυά τερο κοινοά  χωριάς 
να χαά νει αποά  την επιστημονικοά τητα και την τεκμηριάωσηά  της. 

Στο σεμιναά ριο συμμετειάχε ως ομιλητηά ς και ο Καθηγητηά ς Dr. Rik Gosselink,PT, PhD  Full 
Professor, Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, Αντιπρυά τανης του 
Πανεπιστηά μιου KU Leuven του Βελγιάου, οποιάος ανεάπτυξε το πολυά  ενδιαφεάρον θεάμα: “Early 
physical activity and mobilization in the critical ill patient”, το οποιάο οι συμμετεάχοντες 
παρακολουά θησαν με μεγαά λο ενθουσιασμοά . 
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Μαραθώνιος Αθήνας 2016. Έντυπο υλικό ενημέρωσης δρομέων. 
 

Ο Πανελληά νιος Συά λλογος Φυσικοθεραπευτωά ν με το Επιστημονικοά  Τμηά μα Αθλητικηά ς 
Φυσικοθεραπειάας (ΕΤΑΦ) για δευά τερη συνεχηά  χρονιαά , συμμετεάχει εθελοντικαά  στο 
μεγαλυά τερο δρομικοά  γεγονοά ς της χωά ρας ενημερωά νοντας και υποστηριάζοντας με 
φυσικοθεραπειάα οά λους τους δρομειάς αποά  την εκκιάνηση εάως και τον τερματισμοά .  

Η ομαά δα εργασιάας του ΕΤΑΦ, ετοιάμασε με ιδιαιάτερο ενθουσιασμοά  δυά ο εάντυπα φυλλαά δια με 
σκοποά  την προά ληψη, την εάγκαιρη επιστημονικηά  ενημεάρωση και φροντιάδα των δρομεάων 
πριν αποά  την συμμετοχηά  τους.  Τα εάντυπα φυλλαά δια που εκπονηά θηκαν, ηά δη βριάσκονται 
στα χεάρια οά λων των συμμετεχοά ντων προσφεάροντας χρηά σιμες συμβουλεάς πριν, καταά  τη 
διαά ρκεια, και μεταά  τον αγωά να καθωά ς και ενημεάρωση για την  προά ληψη και αντιμετωά πιση 
των τραυματισμωά ν που συχναά  παρουσιαά ζονται στον δρομικοά  αγωά να αντοχηά ς.   

Ο Αυθεντικοά ς Μαραθωά νιος της Αθηά νας θα φιλοξενηά σει 46.000 αθλητεάς και το οά ραμαά  μας 
ειάναι η κοινωνιάα να αγκαλιαά σει μαζιά με τους αθλητεάς δρομειάς και τη φυσικοθεραπειάα. Η 
Αθηά να γιορταά ζει και φοραά ει τα καλαά  της, και η φυσικοθεραπειάα συμμετεάχει παά λι στη 
μεγαά λη γιορτηά  και ευά χεται καληά  επιτυχιάα σε οά λους τους δρομειάς! 

 

                   

Τα εάντυπα μπορειτε να τα βρεάιτε: http://psf.org.gr/et-2-newsdet-34.php 
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