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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Προς τα μεέ λη μας

Αγαπητοιά συναά δελφοι,

Δυέο ηέταν τα σημαντικοέτερα γεγονοέτα του μηένα που μας πεέρασε, η
κινητοποιίηση για την εά νταξη του κλαά δου στα επικιάνδυνα και ανθυγιειναά επαγγεά λματα
και η πραγματοποιίηση του 26ου Επιστημονικουί Συνεδριίου.

Η κινητοποιίηση στις 2 Νοεμβριίου πραγματοποιηή θηκε στις Δημοόσιες δομεές με
τους συναδεέλφους να συμμετεέχουν και να διαμαρτυύρονται για την καταά φορη αδικιία
εις βαά ρος τους και αξιίζει να σημειωθειί οότι για πρωώτη φοραά στην κινητοποιίηση αυτηή
συμπαρασταά τες βρεέ θηκαν και οι ελευθεροεπαγγελματιίες του κλαά δου τονιίζοντας την
σημασιία της ενοό τητας του κλαά δου. Ο αναπληρωτηής υπουργοός καταά την συναά ντηση
που ειίχε με την αντιπροσωπειία του ΚΔΣ αναγνωώρισε το διίκαιο του αιτηήματος και
δεσμευύ τηκε να πιίεση προς την κατευύθυνση της λυύσης του. Ακολουθειί αναλυτικηή
ενημεέ ρωση για την συναά ντηση με τον κ. Πολαά κη.

Με μεγαά λη επιτυχιία τοόσο επιστημονικηή οόσο και αποό πλευραά ς συμμετοχωών
ολοκληήρωσε τις εργασιίες του το 26ο Επιστημονικοό Συνεέ δριο του Συλλοόγου. Η επιλογηή
του θεέματος «Προηγμεά νη Φυσικοθεραπειάα. Αποκαταά σταση και Ποιοήτητα Ζωηής»,
ανεέ δειξε το ροό λο της Φυσικοθεραπειάας στην βελτιάωση και την αποκαταά σταση της
ζωηής του συήγχρονου ανθρωώπου. Το συνεέ δριο συνεέβαλλε, πεέρα αποέ την επιμοέρφωση
των συναδεά λφων, στην αναά δειξη των σημαντικοά τερων θεμαά των που αφορουύ ν τη
θεραπευτικηή κοινοήτητα.
Το προόγραμμα του συνεδριίου περιλαά μβανε οά λες τις συά γχρονες ταά σεις και
εξελιήξεις της επιστηήμης της φυσικοθεραπειήας, διήνοντας απαντηήσεις σε οά λο το φαά σμα
των προβλημαά των υγειάας, που απασχολουά ν τον συά γχρονο αά νθρωπο.
Στο χωίρο του συνεδριίου πραγματοποιηήθηκαν παραά λληλες δραά σεις, οά πως
εμπορικηέ εέκθεση, εέκθεση βιβλιέου, ελευέθερες ερευνητικεέ ς ανακοινωέσεις, αναρτημεένες
ανακοινωώσεις, workshops.

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

Μεταά την κινητοποιάηση των Φυσικοθεραπευτωάν των Δημοσιάων δομωάν (4ωρη σταά ση
εργασιέας και συγκεέντρωση διαμαρτυριέας εέξω αποέ το Υπουργειέο Υγειέας την Τεταά ρτη 2
Νοεμβριάου) και την αά καρπη προσπαά θεια να υπαά ρξει συναά ντηση με τη ηγεσιάα του
Υπουργειέου την ημεέ ρα της κινητοποιέησης, καθωές και την δυσαρεέ σκεια που
εκφραά στηκε για την αδυναμιάα του Υπουργουά Υγειάας, την Πεά μπτη 3 Νοεμβριάου υπηά ρξε
θετικηή ανταποήκριση αποά τον Αναπληρωτηά Υπουργοά Υγειάας κ. Πολαά κη και
αντιπροσωπειέα του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ., αποτελουέμενη αποέ τον Προέεδρο κ. Πεέτρο
Λυμπεριάδη, αποά τον Β΄ Αντιπροά εδρο κ. Γιαά ννη Μαρμαραά , αποά τον Γενικοά Ταμιάα κ.
Λευτεέρη Μπουρνουσουέζη και τον Οργανωτικοέ Γραμματεέα κ. Νωίντα Χαρωνιίτη
συναντηά θηκε με τον Αναπληρωτηά Υπουργοά Υγειάας κ. Παυά λο Πολαά κη.
Καταά την συναά ντηση τεά θηκαν τα ζητηά ματα της διεκδιάκησης της κινητοποιάησης και
συγκεκριμεέ να:
Το ζηήτημα της καταβοληής του
επιδοήματος επικιήνδυνης και ανθυγιεινηής
εργασιίας που γνωριίζει πολυά καλαά ο κ.
Πολαά κης, καθωάς τιάθεται σε καά θε
συναά ντηση και τεά θηκε και πεά ρυσι στην
Βουληά καταά την συζηά τηση του
Παραά λληλου προγραά μματος. Θεωρειάται
διάκαια η διεκδιάκηση και μεταά την
σελ. 4

αξιολοήγηση θα γιήνει κοινηή επαφηή με το
Υπουργειέο Οικονομικωέν, προκειμεέ νου
να εξευρεθειή ο τροή πος της καταβοληή ς.
Ο Αναπληρωτηής Υπουργοής διαβεβαιήωσε
οά τι το επιάδομα δεν θα κοπειά μεταά το
2017 και θα συνεχιστειή η καταβοληή του,
(μαά λλον θα ενσωματωθειά στο μισθοά ).

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Το ζηήτημα της δημιουργιήας
διατομεακουή
τμηήματος
φυσικοθεραπειάας με Προϊσταά μενο φυσικοθεραπευτηά (στις μεγαά λες μοναά δες
υγειέας), και υπευέθυνο στις μικρεές
μπορειά να υλοποιηθειά ειάτε αλλαά ξει
εντελωής η δομηή των οργανισμωήν, ειήτε
δεν αλλαά ξει και παραμεά νει με το
υπαά ρχον σχηά μα, καθωάς ο Υπουργοά ς
τοποθετηά θηκε θετικαά .

Το ζηήτημα των προσληήψεων
φυσικοθεραπευτωίν στα Νοσοκομειία
και στις αά λλες δημοά σιες δομεά ς (ΚΑΦΚΑ,
κλπ), ανεά φερε οά τι υπαά ρχει προά βλεψη
για προσληά ψεις στις υπαά ρχουσες
προκηρυίξεις και θα συνεχιίσει να
υπαά ρχει στις μελλοντικεά ,ς καθωάς το
εέ ργο
των
Φυσικοθεραπευτωέν
θεωρειίται σημαντικοί.

Τεέ θηκαν και αά λλα ζητηά ματα στον
Υπουργοή που αφορουήν ζητηήματα
τροποποιίησης Νομοθετικουί πλαισιίου
λειτουργιάας του Π.Σ.Φ. και αά λλα που
αφορουίν διεκπεραιίωση διοικητικωίν
διαδικασιωόν σε συνδυασμοό με το
κοό στος αυτωόν και την ρυύθμιση της
καά λυψης του κοά στους.

Για θεέματα ΕΟΠΥΥ τεέθηκαν
διαά φορα ζητηά ματα που αφορουά ν
αποπληρωμηή
ληξιπροήθεσμων
υποχρεωώσεων και υποχρεωώσεων 10%
ΕΟΠΥΥ (2012-2015), ζητηήματα ΕΚΠΥ
και συύμβασης, ζητηήματα ενιήσχυσης του
κωδικουύ.
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Ο Υπουργός βλέπει θετικά το
αίτημα της συλλογικής σύμβασης.
Ανακοιίνωσε οίτι η εφαρμογηή του
προϋ πολογισμουή θα γιήνει με κατανομηή
στους Νομουά ς αναά λογα με τον
πληθυσμοά για οά λες τις παροχεά ς, αά ρα και
στην φυσικοθεραπειία και θα μπουν
κριτηέ ρια εκτεέ λεσης με γενικοέ τερους
κανοόνες για να περιοριίσουν τις
υπερβολεές.

Θα
εκδοθειέ
συέντομα
νεέα
Υπουργικηή
αποόφαση
με
τις
διαφοροποιημεέ νες ποσοστωέσεις rebate.

Θα γιίνει ενιίσχυση του κωδικουί
με αναδιανομηέ που θα προκυέψει εένας
προϋ πολογισμοά ς λιάγο καά τω αποά τα
φετιναά υά ψη, (θυμιάζουμε οά τι η ενιάσχυση
των 6 εκ. ευρωέ ηέ ταν μοέ νο για φεέ τος),
καθωές τεέθηκε το θεέμα της μικρηές
εκατοστιαιίας
αναλογιίας
της
φυσικοθεραπειάας στην Ελλαά δα επιά των
συνολικωίν δαπανωίν υγειίας και
συγκριίνοντας με τον Ευρωπαϊκοέ μεέσο
οόρο.

Τεέθηκε το θεέμα της συέμβασης
και της κωλυσιεργιάας αποά την πλευραά
του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργειίου στην
εέκδοση του Νεέου ΕΚΠΥ για τον οποιίο
εκφραά στηκαν οι αντιρρηά σεις και οι
θεέσεις του ΠΣΦ γι' αυτοέν (εφαρμογηέ
ισχυί οντος
Νομοθετικουί πλαισιίου,
εφαρμογηά καά ποιας μορφηά ς συμμετοχηά ς
- εξαιρωέντας τις ειδικεές περιπτωέσεις,
χωριής περιορισμοή της παροχηή ς στους
ασφαλισμεένους κλπ).
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Οι
αποπληρωμεές
των
ληξιπροή θεσμων
θα
προχωρηή σουν
κανονικαά εά χει εξασφαλιστειά κονδυά λιο
110 εκ. ευρωό για ΟΠΑΔ και οότι
ληξιπροά θεσμο αφοραά εκκαθαά ριση που
εά χει αναλαά βει ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρηήσει
πιο αά μεσα.

Τεέ θηκε
το
θεέ μα
της
συνυπευθυνοέτητας του ασφαλισμεένου
σε περιπτωώσεις εικονικηέ ς εκτεέ λεσης.

Τεέ θηκε το θεέ μα της πληέ ρους
διαφαά νειας με εφαρμογηά ηλεκτρονικηά ς
καά ρτας υγειάας, που το Υπουργειά ο
εξεταά ζει τον τροήπο εφαρμογηής και
υλοποιίησης.

Τεέθηκαν
επιέσης,
θεέματα
στρεβλωέσεων στις παροχεές που
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αφορουέ ν παραπληέ σιες παροχεέ ς και
ζημιωώνουν τον οργανισμοέ
μεέ σω
αδιαφανωών διαδικασιωών.

Ο Υπουργοέ ς Υγειέας εέ δειξε να
γνωριάζει πολυά καλαά την αγοραά των
υπηρεσιωέν υγειέας και τις ειδικεέ ς
συνθηήκες για τις υποκατηγοριήες, τις
υπερβολεές, τις στρεβλωώσεις και τις
αναά γκες.

Θεωρουέμε οέτι θα πρεέπει να
προχωρηήσει με πιο γοργαά βηά ματα στις
τομεά ς και στις παρεμβαά σεις και να
προχωρηέ σει στις αλλαγεέ ς εέ χοντας σαν
γνωέμονα το κοινοέ συμφεέ ρον και
εέ χοντας συέ μβουλο τα θεσμοθετημεέ να
οέργανα των φορεέων και εένας
σημαντικοέ ς φορεέ ας ειέναι ο Π.Σ.Φ. με τον
οποιέο θα πρεέπει να εέχει συχνηέ επαφηέ.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Συνάντηση του Π.Σ.Φ. με την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ

Τα θεέματα που τεέθηκαν προς συζηέτηση ηέταν:

Καταά το παρελθοέν εέχουν προκηρυχτειέ
θεέ σεις «Δ.Ε. Φυσικοθεραπευτωών» για
προγραά μματα κοινωφελουά ς εργασιάας
σε δηή μους της χωήρας. Ο Π.Σ.Φ. και το
Π.Τ. Αττικηής, ειήχαν διαμαρτυρηθειή για
την
αναφοραά
στη
παραπαά νω
ψευτοειδικοό τητα. Ενημερωόσαμε την
κα. Διοικηά τρια πως η παραπαά νω
ειδικοίτητα δεν υφιίσταται ουίτε σαν
προίγραμμα σπουδωίν του Υπουργειίου
Παιδειέας, ουέτε σαν αναγνωρισμεένο
επαά γγελμα αποά το Υπουργειάο Υγειάας.
Ταυτοόχρονα ενημερωόσαμε πως το
επαά γγελμα του φυσικοθεραπευτηά ειάναι
νομοθετικαά κατοχυρωμεά νο και η
επιστηή μη
της
φυσικοθεραπειίας
διδαά σκεται
μοά νο
σε
επιάπεδο
τριτοβαά θμιας εκπαιάδευσης.
Επιάσης,
καταθεά σαμε την αά ποψη πως ο
παραπαά νω
αυθαιάρετος
ορισμοά ς
σελ. 7

Την Τριίτη, 15 Νοεμβριίου 2016,
πραγματοποιηά θηκε
συναά ντηση
αντιπροσωπειίας του Π.Σ.Φ., με την
Διοικηήτρια του Ο.Α.Ε.Δ., κα. Μαριήα
Καραμεσιάνη και αά λλους διοικητικουά ς
παραά γοντες του Οργανισμουά . Εκ
μεέρους του Π.Σ.Φ. παρευρεέθηκαν ο
Γιαά ννης Μαρμαραά ς, Β΄ Αντιπροά εδρος
του Κ.Δ.Σ. και οι Τρυύ φωνας
Παπαγεέωργας
και
Σταυέρος
Σταθοόπουλος,
Προόεδρος
και
Υπευέ θυνος Δημοσιέων Σχεέ σεων της
Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικηής αντιήστοιχα.
παραπληροφορειί τους πολιίτες και
υπαά ρχει ενδεχοά μενο να προαά γει τη
αντιποιίηση του φυσικοθεραπευτικουί
επαγγεέλματος εν αγνοιέα του Ο.Α.Ε.Δ.,
ενωά ζητηά σαμε σε ενδεχοά μενες αναά λογες
μελλοντικεές προκηρυέξεις οι θεέσεις που
θα προκηρυχθουί ν να ειίναι το ορθοί , Τ.Ε.
Φυσικοθεραπευτωών.

Ζητηήσαμε
να
διαμορφωθουήν
μελλοντικαά προγραά μματα προά σληψης
φυσικοθεραπευτωήν. Ενημερωθηήκαμε
πως ειέναι σε εξεέλιξη προέγραμμα
12μηνης διαά ρκειας, που θα αφοραά και
φυσικοθεραπευτεέ ς στο δημοέ σιο τομεέ α,
σε συνεργασιία με το Υπουργειίο Υγειίας
για το 2017. Για το παραπαά νω ειά χε
προηγηθειέ ενημεέ ρωση αποέ τον Αν.
Υπουργοά Υγειάας, κ. Πολλαά κη, στη
προά σφατη συναά ντηση με το Κ.Δ.Σ.
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Ζητηήσαμε να αναμορφωθειί η αποίφαση
του Δ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ. που υπαά ρχει αποά
το 2014, που δεν αναγνωριίζει στον
Π.Σ.Φ. το δικαιίωμα να οργανωίνει
προγραά μματα Λ.Α.Ε.Κ. προς οά φελος
των μελωόν του, εργαζοό μενων στον
ιδιωτικοέ τομεέα, με το σκεπτικοέ πως
δεν ειέναι επιστημονικοές φορεέας.
Κατατεέ θηκε ο ιδρυτικοέ ς νοέ μος του
Π.Σ.Φ.
που
αναφεέρει
και
τις
επιστημονικεές
αρμοδιοέτητες
του,
καθωές και το σχετικοέ εξωέδικο που εέ χει
σταλειέ αποέ τον Π.Σ.Φ. για το θεέμα
Κατατεά θηκαν οι ενσταά σεις του Π.Σ.Φ.
για την ιστοσελιίδα του Ο.Α.Ε.Δ.
«Αναζηά τηση
στα
Περιγραά μματα
Επαγγελμαά των», στην οποιία γιίνεται
ευρειάα
αναφοραά
σε
διαά φορα
επαγγεέλματα, τα οποιέα εμφανιέζονται,
συόμφωνα με τα αναφεροόμενα στην
ιστοσελιίδα
να
προσποριίζονται
επιστημονικαά και επαγγελματικαά πεδιάα
των φυσικοθεραπευτωέν. Αποτεέλεσμα
καταά
τον
Π.Σ.Φ.,
ειάναι
η
παραπληροφοό ρηση των επισκεπτωόν
της σελιήδας και η εν αγνοιήα προαγωγηή
της αντιποιέησης του επαγγεέλματος του
φυσικοθεραπευτηή.
Ζητηήσαμε
τη
συνεργασιά α με τον Π.Σ.Φ. και την αά μεση
αποκαταά σταση της αληά θειας και τη
συμμοίρφωση της ιστοσελιίδας με τα
προβλεποόμενα
αποό
τη
κειίμενη
νομοθεσιάα. Ενδεικτικαά αναφεά ρθηκαν
τα επαγγεέλματα του Γυμναστηέ-Ειδικουύ
Αθλητιατρικηής,
του
Ειδικουή
Μυοσκελετικηή ς Οστεοπαθητικηή ς, του
Χειροπραά κτη καά
σελ. 7

Ζητηά θηκε καταά
τις προσληά ψεις
ωρομισθιίων φυσικοθεραπευτωίν στις
σχολεές του Ο.Α.Ε.Δ., να θεσπιστειέ ως
προαπαιτουόμενο δικαιολογητικοό η
καταά θεση της βεβαιάωσης του Π.Σ.Φ.,
ωίστε να διασφαλιίζεται η προίσληψη
νοήμιμου φυσικοθεραπευτηή.

Συζητηήθηκε η δυνατοήτητα συμμετοχηή
φυσικοθεραπευτωάν σε προγραά μματα
του Ο.Α.Ε.Δ. για εκμαά θηση ξεά νων
γλωσσωύν και χειρισμουύ Η/Υ, καθωώς και
η δυνατοότητα διαμοόρφωσης και
πραγματοποιάησης προγραμμαά των δια
βιίου
επιμοίρφωσης
φυσικοθεραπευτωίν, σε συνεργασιία Π.Σ.Φ. και
Ο.Α.Ε.Δ.,
αποκλειστικαά
φυσικοθεραπευτικουέ ενδιαφεέ ροντος.

Η κα. Διοικηέτρια εέδειξε να κατανοειέ το
περιεχοά μενο των αιτημαά των του
Συλλοά γου και χρεά ωσε τα παραπαά νω σε
διοικητικουά ς
παραά γοντες
του
Οργανισμουύ,
μετακλητουύς
και
μοίνιμους. Η αντιπροσωπειία του Π.Σ.Φ.,
μεταά τη συναά ντηση με τη κα.
Διοικηή τρια ειήχε μια πρωήτη επαφηή με
τους παραά γοντες που ανεά λαβαν τα
αιτηέματα που αφορουέν, τη θεέσπιση της
βεβαιίωσης του Π.Σ.Φ. και τα
προγραά μματα δια βιάου επιμοά ρφωσης,
με θετικηά διαά θεση αποά την πλευραά των
παραγοήντων.
Θα
ακολουθηήσουν
αναά λογες καταθεά σεις εγγραά φων και
επαφεά ς για καά θε εά να αιάτημα χωρισταά ,
ωίστε σε συνεργασιία με το νομικοί
συύμβουλο του Π.Σ.Φ. να υπαά ρξουν
σχετικεέ ς
θετικεέ ς
διευθετηέ σεις.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ανακοίνωση σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την ερμηνεία
του άρθρου 52 του Νόμου 4430/2016 περί πορισμάτων Ι.Ε.Ε.
Την ημεά ρα της καταά θεσης της Νομοθετικηά ς ρυά θμισης για την αποπληρωμηά των
ληξιπροόθεσμων οφειλωήν του ΕΟΠΥΥ διαγνωήστηκε μια πιθανηή εμπλοκηή λοή γω της
διατυύπωσης ‘’περιά αποτελεσμαά των ελεά γχου’’ που παραδοόθηκαν αποό τις 4 Ι.Ε.Ε.,
καθωάς υπηά ρξε διαχωρισμοά ς της εά ννοιας των αποτελεσμαά των - ως προς την
εγκυροότητα τους - αναά λογα με την ονομασιάα αυτωών.

Μεταά την ψηά φιση του Νοά μου, υπηά ρξε εά νας κυά κλος επαφωάν μεταξυά Νομικωάν
συμβουίλων ΠΣΦ και ΙΣΑ με την ηγεσιία του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τουί του οι Συί λλογοι που
συμβληήθηκαν με τις Ι.Ε.Ε. ζηήτησαν να σταλουήν συμπληρωματικεές διευκρινηέσεις αποέ
τις Ι.Ε.Ε.

Ο Π.Σ.Φ. ζηήτησε την διευκριάνιση του ΕΟΠΥΥ, σχετικαά με την εγκυροά τητα των
αποτελεσμαά των και την αποδοχηά τους αποά την Επιτροπηά Βεά λτιστης Πρακτικηής που
ειέχε και τον οέλο εέλεγχο.

Ο Π.Σ.Φ. εά χει λαά βει γραπτηά διαβεβαιάωση αποά την εταιρειάα που ειάχε ελεά γξει τον
μεγαλυότερο αριθμοό συμβεβλημεά νων φυσικοθεραπευτωάν, η οποιάα απεσταά λλει και
στον ΕΟΠΥΥ συίμφωνα με την οποιία : ‘’Όλες οι επιγραφοό μενες ως «Εκθεέσεις
Ευρημαά των» που εέ χουν κατατεθειέ στον ΕΟΠΥΥ με ηλεκτρονικοέ τροέ πο μεέ χρι και
σηή μερα ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ, ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ και ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΝ με το προβλεποόμενο αποό την
634/2013 αποόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ τελικοέ ποέρισμα ελεέγχου’’.

Αναά λογες εά γγραφες διαβεβαιωάσεις εά χουν σταλειά και αποά τις υποά λοιπες Ι.Ε.Ε.
προκειμεέ νου να λυθειέ το θεέ μα.
Καταά την χθεσινηά επιάσκεψη του Προεά δρου του Π.Σ.Φ στον ΕΟΠΥΥ δοά θηκε η
διαβεβαιίωση αποέ τον Προέ εδρο του ΕΟΠΥΥ οέ τι θα γιένουν αποδεκτεέ ς οι διαβεβαιωέσεις
των Ι.Ε.Ε. οά τι οι αναφορεά ς που κατατεά θηκαν στον ΕΟΠΥΥ αποτελουά ν τελικαά
ποριίσματα.

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
Μάρτιος

8.168.053

Απρίλιος

7.875.009

Μάιος

7.316.654

Ιούνιος

6.654.717

Ιούλιος

6.175.971

Αύγουστος 4.932.000

σελ. 7

Σύνολο οκταμήνου : 57.717.682.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ για θέματα
πληρωμών και άλλα ζητήματα
Μεταά αποά ενημεά ρωση που ειά χαμε αποά τον προά εδρο του ΕΟΠΥΥ κ.Μπερσιά μη Σωτηά ρη η πληρωμηά
του Μαΐ ου 2016 προβλεέ πεται να γιέ νει εέως τις 10 Νοεμβριέου καθωές αυτηέ την στιγμηέ εέ χει
οριστικοποιηθειί το 96% των δαπανωών.

Συέ μφωνα με τον προέεδρο του ΕΟΠΥΥ μεέ χρι τα μεέ σα Νοεμβριέ ου θα εέ χει δοθειέ οριστικοποιέ ηση
του Ιουνιέου 2016, αρχεές Δεκεμβριέου ο Ιουέ λιος 2016 και εέ ως 15 Δεκεμβριέ ου και ο Αυέ γουστος 2016
με στοέχο να εέχουν πληρωθειέ οέ λες οι ανωτεά ρω δαπαά νες εά ως τα τεά λη του 2016.

Με δεδομεέ νο οέ τι εέ χει ληφθειέ η αντιέστοιχη χρηματοδοέτηση προβλεέπεται να συμψηφιστειέ το
10% των ετωέν 2012 εέως και 2015 που οφειέ λονται στους συμβεβλημεέ νους φυσικοθεραπευτεέ ς, με
τα clawback και rebate των ετωέν 2013 εέως 2015.

Στις περιπτωάσεις που καά ποιοι εά χουν συνταξιοδοτηθειά ηά ειά ναι 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
παροό χους.

Όσον αφοραά το 2013 ο ΕΟΠΥΥ θα καά νει δεκτεά ς τις διαβεβαιωάσεις των ΙΕΕ οί τι οί λα τα ποριί σματα
ειά ναι οριστικαά και δεν θα υπαά ρξει εμπλοκηά .
Όμως τα παραστατικαά του 2013 μαά λλον θα υποβληθουά ν σε διοικητικοά εά λεγχο.

Για τα υποά λοιπα ασφαλιστικαά ταμειά α και τις ληξιπροά θεσμες δαπαά νες τους που οφειά λονται, η
προί βλεψη ειί ναι για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΠ-ΟΤΕ να εέχουν αποπληρωθειέ εέως τεέλος του
χροένου, ενωέ για τον ΟΠΑΔ εέως τα τεέλη του Ιανουαριέου 2017.

Τα υποέ λοιπα ταμειέα και αντιέστοιχα με την νομοθετικηέ ρυέθμιση που εέχει γιένει εντοές του πρωέτου
εξαμηήνου του 2017.
Καταά την επιά σκεψη του Προεά δρου του ΠΣΦ στον ΕΟΠΥΥ συζητηά θηκαν και αά λλα θεά ματα

1) Η προά ταση για ενσωμαά τωση στο ε-δαπυ των προταά σεων του ΠΣΦ προκειμεά νου να
αποφευά γονται τα ΄΄παρατραά γουδα΄΄ που παρατηρουά νται μεά χρι σηά μερα φαιά νεται να προχωραά ει.
2) Όσον αφοραά τις σφραγιά δες των υπευά θυνων των μοναά δων του ΠΕΔΥ αυτεά ς εά χουν ισχυά
ελεγκτηά (οά ταν απουσιαά ζει ο ελεγκτηά ς) και δεν χρειαά ζεται να αναφεά ρουν την εά νδειξη ελεγκτηά ς.

3) Ζητηέθηκε αποέ τον Προέ εδρο να οριέσει Νομικοέ του ΕΟΠΥΥ προκειμεένου με τον Νομικοέ του
ΠΣΦ να διερευνηή σουν τον τροή πο και την πιθανοή τητα υλοποιή ησης συλλογικηή ς συή μβασης

4) Τεέθηκε το θεέ μα της εφαρμογηέ ς των νεων ποσοστωέσεων rebate που προβλεέ πονται αποέ την
συμφωνιί α της συί μβασης

5) Συζητηέθηκε το θεέ μα της ειδικηέ ς αγωγηέ ς (φυσικοθεραπειέ α) στην περιέ πτωση που προχωρηέσει
η συή μβαση για την ειδικηή αγωγηή και ο τροή πος διαχωρισμουή σε ξεχωριστοή κωδικοή των δαπανωήν
φ/σ ειδικηή ς αγωγηής.

σελ. 8

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Παράταση της ισχύουσας σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τους συμβεβλημένους
παρόχους υγείας μέχρι την υπογραφή των νέων συμβάσεων
Δημοσιευύ τηκε στην εφημεριά δα της κυβερνηά σεως η παραά ταση των συμβαά σεων μας με τον
ΕΟΠΥΥ μεά χρι την υπογραφηά των νεά ων συμβαά σεων. Ακολουθειά το αποά σπασμα αποά την εφημεριά δα
της κυβερνηήσεως, οί λο το κειί μενο μπορειί τε να το βρειί τε:
http://www.psf.org.gr/psf-news-4274.htm

σελ. 9

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
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 Εθνικοή ς Οργανισμοή ς Παροχηή ς
Υπηρεσιωίν Υγειίας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) θα χρηματοδοτηθειί αποί τον Κρατικοί Προϋ πολογισμοί τα
οικονομικαά εά τη 2016 και 2017 για την
εξοόφληση ληξιπροόθεσμων υποχρεωόσεων του,
οέ πως αυτεέ ς ειέχαν διαμορφωθειέ στις 30.4.2016,
προς τα φαρμακειέα, λοιπουές συμβεβλημεέ νους
ιδιωίτες παροίχους υπηρεσιωίν υγειίας (ιατρουί ς,
κλινικεά ς, διαγνωστικαά κεά ντρα, εργαστηά ρια
κ.λπ.) με τους οποιάους εά χει συναά ψει σχετικεά ς
συμβαά σεις, που οφειά λει ως καθολικοά ς διαά δοχος
των ασφαλιστικωίν ταμειίων.
β) Ως ληξιπροόθεσμες υποχρεωόσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ
νοουίνται εκειίνες που αφορουίν τα πριν τις
31.12.2012 εέ τη και για τις οποιέες εέ χουν εκδοθειέ
τα προβλεποό μενα καταά

σελ. 10

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

σελ. 11

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Όλο το NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4430 μπορειί τε να τον βρειίτε στο:

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

σελ. 12

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Σχετικά με το πρόβλημα συνταγογράφησης συνεδριών φυσικοθεραπείας.

Α

ποό χθεά ς 7/11/2016 η ΗΔΙΚΑ εά χει ενσωματωάσει στο συά στημα συνταγογραά φησης τις προβλεά ψεις της
Υπ. Απ. Γ3γ/40426/2016 "Κανοά νες παραπομπηά ς διαγνωστικωάν εξεταά σεων".

Αποέ κακηέ ερμηνειέα εέ χει ενσωματωθειέ περιορισμοές και στις χορηγουέμενες φυσικοθεραπειέες.

Ο Π.Σ.Φ. εέχει εέρθει σε επαφηέ με τον ΕΟΠΥΥ και εέχει παρεέμβει με επιστοληέ στον Υπουργοέ Υγειέας και στον
Προό εδρο του ΕΟΠΥΥ για την επιή λυση του προβληή ματος.

Η συή σταση της αποφυγηή ς αποή τον συνταγογραφουή ντα ιατροή των 16 παθηή σεων του ICD10 που
περιγραά φονται στην επισυναπτωάμενη Υπ. Αποά φαση ειάναι μια λυά ση, που οά μως δεν απαλειάφει οριστικαά το
προόβλημα.

Θα σας ενημερωόσουμε με νεοό τερη ανακοιά νωση οά ταν υπαά ρξουν αποτελεά σματα αποά την παρεά μβαση.

Η επιστοληέ αναφεέ ρει τα εξηέ 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.
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ενεργοποίηση προσφορών Εταιρειών Ταχυμεταφορών στην πρόσκληση ενδιαφέροντος
του Π.Σ.Φ. για εκπτώσεις στα μέλη του αποστολής φακέλων στον ΕΟΠΥΥ
Σας ενημερωένουμε οέτι στην προέσκληση ενδιαφεέροντος προς τις εταιρειέες ταχυμεταφορωέν, για την
αποστοληά φακεά λων των συμβεβλημεά νων φυσικοθεραπευτωάν προς τον ΕΟΠΥΥ, μας απαά ντησαν οι
εξηή ς εταιρειί ες:

Γενικηή Ταχυδρομικηή

Ταχυμεταφορεές ΕΛΤΑ

SPEEDEX

Το αιέτημα της εέκπτωσης εέγινε λοέγω της υποχρεέωσης των συμβεβλημεένων φυσικοθεραπευτωέν να
αποστεά λλουν τα παραπεμπτικαά καά θε μηά να στο κεέντρο διαλογηές στον Ασπροέπυργο.
Αποά τις παραπαά νω Εταιρειά ες, οι Ταχυμεταφορεέ ς ΕΛΤΑ δεν μπορουέ νε να μας στειέ λουνε μια
οικονομικηά προσφοραά που να αφοραά οά λο το εά ργο, αποά τη στιγμηά που θα πρεά πει καά θε μεά λος να
πληρωάνει ξεχωρισταά τη δικηή του αποστοληή .
Αποά την μελεά τη των προσφορωάν των αά λλων εταιρειωάν, προκυά πτουν οι παρακαά τω τιμεά ς:
Γενικηή Ταχυδρομικηή :

1) Αποστοληή εντοή ς της ιή διας ποή λης 2 ευρωώ

2) Αποστοληή εντοή ς του χερσαιή ου δικτυή ου 2,8 ευρωώ και

3) Αποστοληή αποή και προς την νησιωτικηά Ελλαά δα 3,1 ευρωά

Για την εά ναρξη της παροχηά ς υπηρεσιωάν αποά την Γενικηά Ταχυδρομικηά ΑΕΕ, χρειαά ζεται καά θε μεά λος
να απευθυνθειά στο καταά στημα της περιοχηά ς του, ανοιά γοντας κωδικοά μετρητοιά ς με την ειδικηά
χρεά ωση του Συλλοά γου. Σε περιά πτωση που το μεά λος μας απευθυά νεται σε αά λλο καταά στημα εκτοά ς της
περιοχηές που βριέσκεται το εργαστηέριο φυσικοθεραπειέας ηέ η οικιέα του, θα πρεέπει να επιδεικνυύ ει
την ταυτοέτητα ηέ την βεβαιέωση μεέλους που εέ χει εκδοθειέ αποέ το Π.Τ. του.
SPEEDEX:

1) Αποστοληή εντοί ς της ιί διας ποί λης 2,44 ευρωί

2) Αποστοληή εντοή ς του χερσαιί ου δικτυί ου 4,88 ευρωί και

3) Αποστοληή αποή και προς την νησιωτικηά Ελλαά δα 5,08 ευρωά

Στις τιμεά ς δεν συμπεριλαμβαά νεται ο ΦΠΑ και σε καά θε συναλλαγηή θα εκδιήδεται τιμολοήγιο.

Οι παραπαά νω προσφορεά ς αφορουά ν μοά νο την αποστοληά φακεά λων αποά τα υποκαταστηά ματα των
εταιρειωών 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 μελωάν του ΚΔΣ και μεταά αποά
ενημεέρωση αποέ τις υπηρεσιέες του οργανισμουέ εντοέ ς των επομεέ νων ημερωέν θα αποσταλειέ
στο ε-δαπυ σχετικοέ μηένυμα (στο πεδιέο ληξιπροέθεσμες οφειλεές) για την αποδοχηέ των οέρων
του Νεέ ου Νοέ μου, για την εέναρξη των διαδικασιωέν αποπληρωμηές των οφειλωέν (των
υπολειποέ μενων 10% των μηνωέν που πληρωέθηκαν με προέχειρο λογιστικοέ εέλεγχο και του
Δεκεμβριέου 2011 που κατατεέθηκαν το 2012) .

Επιέσης ενημερωθηέ καμε οέ τι ειέναι εξασφαλισμεένη η χρηματοδοέτηση για την αποπληρωμηή
των ληξιπροό θεσμων οφειλωόν.
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Ανακοίνωση σχετικά με τον έλεγχο των παραπεμπτικών και την απουσία
ημερομηνίας έγκρισης ελεγκτή
Τις τελευταιάες μεά ρες δημιουργηά θηκε προά βλημα με την εκκαθαά ριση των
παραπεμπτικωέν που δεν ειέχαν ημερομηνιέα εέ γκρισης ελεγκτηέ . Το θεέμα εέχει επιλυθειά μεταά
την παρεέμβαση του ΠΣΦ.
Στα παραπεμπτικαά που θα εκτελεστουά ν τον Δεκεά μβριο, θα πρεέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να
ειέναι σημειωμεένη αποέ τον ελεγκτηέ η ημερομηνιέα ελεέγχου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

Επιέσης, επιλυέθηκε το προέβλημα με τα κατατεθημεένα παραπεμπτικαά που δεν
εέφεραν σφραγιέδα ηέ υπογραφηέ του φυσικοθεραπευτηά . Αυταά δεν θα περικοά πτονται.
Εσταά λη σχετικηά οδηγιάα προς τις ΠΕ.ΔΙ η οποιέα αναφεέρει:

Η απουσιάα υπογραφηά ς και σφραγιάδας εκτελουά ντος σε ηλεκτρονικαά παραπεμπτικαά
ιατρικωάν πραά ξεων ηά θεραπειωάν δεν οδηγειά σε περικοπηά της δαπαά νης του, αφουά εά χει
προηγηθειέ η ηλεκτρονικηέ εκτεέ λεση του παραπεμπτικουέ .

Η απουσιά α ημερομηνιάας εά γκρισης των ελεγκτωάν ιατρωάν στα ηλεκτρονικαά
παραπεμπτικαά δεν θα οδηγειά σε περικοπηά της δαπαά νης, μεά χρι και την υποβοληά Δεκεμβριάου
2016.
Ως ημερομηνιέα εέγκρισης θα γιένεται αποδεκτηέ σ’ αυτεές τις περιπτωέσεις η
ημερομηνιία καταχωίρησης στο e-dapy.
Η παρουέσα να τηρηθειέ στις υπηρεσιέες σας μαζιέ με τις προγενεέστερες οδηγιέες.
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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 Φυσικοθεραπευτεέ ς πραγματοποιουέ ν το 26ο Ετηήσιο Πανελληήνιο Επιστημονικοό
τους Συνεέδριο, στις 25 – 27 Νοεμβριίου 2016, και καλυίπτουν οόλο το φαά σμα των
προβλημαά των υγειάας του συά γχρονου ανθρωέπου, θεέ τοντας ως στοά χο την αποκαταά σταση
και την ποιοήτητα ζωηής.

Στην Ελλαά δα της οικονομικηά ς κριάσης, που ο τομεά ας της Υγειάας πληά ττεται σε μεγαά λο
βαθμοά , οι φυσικοθεραπευτεά ς απαντουά ν επιστημονικαά . Με αιίσθημα υπευθυνοότητας
απεέναντι στα μεά λη του, αλλαά και στην κοινωνιήα, ο Πανελληήνιος Συήλλογος
Φυσικοθεραπευτωέν διοργανωένει και φεέτος το κορυφαιήο ετηή σιο επιστημονικοή του
συνεέδριο, στο ΕΚΕΠΥ στο Μαρουύσι.

Φιλοδοξουά με οά τι το συνεά δριο μας θα συμβαά λλει, πεά ρα αποά την επιμοά ρφωση των
συναδεά λφων, στην αναά δειξη των σημαντικοά τερων θεμαά των που αφορουά ν τη θεραπευτικηά
κοινοό τητα.

Η επιλογηέ του θεέ ματος του 26ου Ετηέ σιου Πανελληήνιου Επιστημονικουή Συνεέ δριου
Φυσικοθεραπειίας, «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία. Αποκατάσταση και Ποιότητα
Ζωής», εέ ρχεται να αναδειίξει το ροί λο της Φυσικοθεραπειίας στην βελτιίωση και την
αποκαταά σταση της ζωηής του συήγχρονου ανθρωώπου.
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Η συμμετοχηέ πολλωέν διακεκριμεέ νων Επιστημοέ νων και Καθηγητωέν αποέ
Πανεπιστημιακαά Ιδρυά ματα αποά τη χωάρα μας και το εξωτερικοέ , με διαλεέ ξεις και εισηγηήσεις,
η πολυποιίκιλη θεματολογιάα και τα κλινικαά φροντιστηή ρια εγγυωήνται την επιτυχιήα του
συνεδριίου.

Το προά γραμμα του συνεδριάου περιλαμβαά νει οά λες τις συά γχρονες ταά σεις και εξελιίξεις
της επιστηήμης της φυσικοθεραπειήας, διήνοντας απαντηήσεις 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 συμβοληή του Φυσικοθεραπευτηή στην κοινωνικοποιήηση και την
καταξιίωση των ατοίμων με αναπηριία, που αθλουένται και διεέπρεψαν στους
Παραολυμπιακουίς αγωίνες του Ριίο 2016 και θα τιμηθουίν αποί τον ΠΣΦ.
•
Νευρολογικεές παθηέσεις, οέπως η Σκληά ρυνση καταά Πλαά κας και η νοά σος
Parkinson.
•
Μυοσκελετικεές παθηέσεις, οέπως αντιμετωέπιση των επιπλοκωέν σε παθηέσεις
και κακωώσεις του γοήνατος, των παθηήσεων του ωήμου, των παθηήσεων της
Σπονδυλικηής στηήλης (σκολιήωση, Ιερολαγοήνιες αρθρωήσεις) και των διαταραχωήν της
βαά δισης.
•
Αντιμετωώπιση των αθλητιατρικωών κακωώσεων
•
Αποκαταά σταση του βαρεά ως παά σχοντος ασθενηά .
•
Παρεμβαά σεις για την βελτιάωση της ποιοή τητας της ζωηή ς της 3ης ηλικιίας, της
υγειέας των γυναικωέν, των ατοέμων με προβληέματα ακοηές και διαταραχεές
ισορροπιάας καθωάς και για τη διαχειάριση του αά λγους.
•
Ψυχικηέ Υγειέα. Η φυσικοθεραπειέα εέρχεται να δωέσει χεέρι βοηθειέας και στην
ταλαιπωρημεένη ψυχικηέ μας υγειία.

Στοέχος του συνεδριέου ειέναι να καταδειχθειέ πως η προηγμεένη φυσικοθεραπειέα
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
κεέ ρδη για τον ιέδιο, για τη κοινωνιέα και την Εθνικηέ Οικονομιέα: λιγοέ τερες χαμεένες
εργατοωήρες, περισσοή τερη παραγωγηή , καλυή τερο οικονομικοά αποτεά λεσμα συνολικαά .
Στο χωάρο του συνεδριάου θα υπαά ρχουν παραά λληλες δραά σεις, οά πως εμπορικηέ εέκθεση,
εέκθεση βιβλιέου, ελευέθερες ερευνητικεές ανακοινωέσεις, αναρτημεένες ανακοινωέσεις,
workshops, διαλεά ξεις και στρογγυλεά ς τραά πεζες
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Συμμετοχή ΕΤΚΑΦΑ το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του WCPT Liverpool_
Poster presentation
To ΕΤΚΑΦΑ συμμετειέχε στο Ευρωπαϊκοέ Συνεέδριο του WCPT Liverpool στις 11/11/2016,
με παρουσιίαση Poster με θεέμα την δημιουργιέα-δραστηριοή τητα του ΕΤΚΑΦΑ ως Τμηή μα του
ΠΣΦ.
H συγγραφηέ εέγινε αποέ την ΔΕ του ΤΚΑΦΑ και συμμετοχηέ και παρουσιέαση στο συνεέδριο
του Παγκοσμιέου Συλλοέγου Φυσικοθεραπειέας αποέ την Δρ Αριεέττα Σπιένου, με την
οικονομικηή υποστηή ριξη του ΤΚΑΦΑ και του ΠΣΦ. Η εργασιάα αυτηά εά λαβε διαά κριση για
υποψηφιοίτητα βραβειίου καλυίτερης εργασιίας στο Λιίβερπουλ, 11 Νοεμβριίου 2016: ERWCPT 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.
Ολοκληρωάθηκε με μεγαά λη επιτυχιά α το Κλινικοά Φροντιστηά ριο του Τμηά ματος
Καρδιοαγγειακηής και Αναπνευστικηής Φυσικοθεραπειήας-Αποκαταά στασης (Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του
Πανελληνιίου Συλλοή γου Φυσικοθεραπευτωήν (Π.Σ.Φ.), το οποιήο πραγματοποιηή θηκε στα
πλαιήσια του 16ου Πανελληνιήου Συνεδριήου Εντατικηής Θεραπειήας και σε συνεργασιήα με την
Ελληνικηή Εταιρειήα Εντατικηής Θεραπειήας (ΕΕΕΘ), την Παρασκευηή 11 Νοεμβριήου 2016, στο
Αμφιθεέατρο του Ιδρυέματος Ευγενιήδη, στην Αθηήνα.
Το Κλινικοή Φροντιστηή ριο παρακολουή θησαν 120 Φυσικοθεραπευτεές και φοιτητεές απ’ οόλη
την Ελλαά δα.

Παρουσιαά στηκαν
θεά ματα
που
αφορουά σαν
τρειάς
μεγαά λες
επιστημονικεά ς
φυσιοθεραπευτικεέ ς οντοέ τητες: Την πρωέιμη κινητοποιέηση, την εξειδικευμεέ νη παθολογιία
της ΜΕΘ, και την σχεέση του Έλληνα φυσικοθεραπευτηέ με τις ειδικεές ΜΕΘ.

Η θεματολογιέα ηέ ταν τεκμηριωμεέ νη και αποέ λυτα επιστημονικηέ . Επιέσης ηέ ταν πρωτοέ τυπη
και περιεκτικηά , χωριάς να χαά νει αποά τον κλινικοά της χαρακτηά ρα.

Απολογισμός 6ου Σεμιναρίου Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.

Ολοκληρωάθηκε με πολυά μεγαά λη επιτυχιά α το 6ο Σεμιναά ριο του Επιστημονικουά Τμηά ματος
Καρδιοαγγειακηής και Αναπνευστικηής Φυσικοθεραπειήας-Αποκαταά στασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του
Πανελληνιίου Συλλοίγου Φυσικοθεραπευτωίν (Π.Σ.Φ.) με τιίτλο «Απλοί ς οδηγοί ς επιβιίωσης
στη ΜΕΘ για Φυσικοθεραπευτεές» την Παρασκευηή 11 Νοεμβριίου 2016, στο Αμφιθεέατρο
του Ωνασειέου Καρδιοχειρουργικουέ Κεέντρου στην Αθηένα, οέπου συμμετειέχαν 92
φυσικοθεραπευτεά ς απ'ολη την Ελλαά δα.
Το Σεμιναά ριο επιτεά λεσε επιτυχωάς το σκοποά του, δηλαδηά την παροχηά βασικωάν γνωάσεων
χειρισμουά ασθενωάν που νοσηλευά ονται στο χωάρο της ΜΕΘ, μεά σω θεωρητικηά ς αλλαά και
πρακτικηής εκπαιήδευσης των συμμετεχοήντων, χωριής χρηήση πολυήπλοκης ορολογιήας και με
απλουστευμεά νο τροά πο, διάνοντας εά μφαση στην ασφαά λεια του ασθενηά , ενωά περιελαά μβανε
θεματολογιία αποά την καθημερινηά κλινικηά πραά ξη δοσμεά νη 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, Αντιπρυύ τανης του
Πανεπιστηήμιου KU Leuven του Βελγιέου, οποιέος ανεέ πτυξε το πολυέ ενδιαφεέ ρον θεέ μα: “Early
physical activity and mobilization in the critical ill patient”, το οποιέο οι συμμετεέ χοντες
παρακολουά θησαν με μεγαά λο ενθουσιασμοά .
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Μαραθώνιος Αθήνας 2016. Έντυπο υλικό ενημέρωσης δρομέων.
Ο Πανελληήνιος Συή λλογος Φυσικοθεραπευτωήν με το Επιστημονικοή Τμηή μα Αθλητικηή ς
Φυσικοθεραπειάας (ΕΤΑΦ) για δευά τερη συνεχηά χρονιαά , συμμετεά χει εθελοντικαά στο
μεγαλυό τερο δρομικοό γεγονοό ς της χωόρας ενημερωόνοντας και υποστηριίζοντας με
φυσικοθεραπειέα οέλους τους δρομειές αποέ την εκκιένηση εέως και τον τερματισμοέ.

Η ομαά δα εργασιάας του ΕΤΑΦ, ετοιάμασε με ιδιαιάτερο ενθουσιασμοά δυά ο εά ντυπα φυλλαά δια με
σκοποέ την προέ ληψη, την εέ γκαιρη επιστημονικηέ ενημεέ ρωση και φροντιέδα των δρομεέων
πριν αποά την συμμετοχηά τους. Τα εά ντυπα φυλλαά δια που εκπονηά θηκαν, ηά δη βριάσκονται
στα χεά ρια οά λων των συμμετεχοά ντων προσφεά ροντας χρηά σιμες συμβουλεά ς πριν, καταά τη
διαά ρκεια, και μεταά τον αγωάνα καθωάς και ενημεά ρωση για την προά ληψη και αντιμετωάπιση
των τραυματισμωάν που συχναά παρουσιαά ζονται στον δρομικοά αγωάνα αντοχηά ς.
Ο Αυθεντικοά ς Μαραθωάνιος της Αθηά νας θα φιλοξενηά σει 46.000 αθλητεά ς και το οά ραμαά μας
ειάναι η κοινωνιάα να αγκαλιαά σει μαζιά με τους αθλητεά ς δρομειάς και τη φυσικοθεραπειάα. Η
Αθηά να γιορταά ζει και φοραά ει τα καλαά της, και η φυσικοθεραπειάα συμμετεά χει παά λι στη
μεγαά λη γιορτηά και ευά χεται καληά επιτυχιά α σε οά λους τους δρομειάς!

Τα εέντυπα μπορειτε να τα βρεέιτε: http://psf.org.gr/et-2-newsdet-34.php
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Νομικοί Προίσωπο Δημοσιίου Δικαιίου
Λ. Αλεξαά νδρας 34 – τκ 11473 Αθηήνα
Τηλ: 210 8213905, 210 8213334
e-mail: ppta@otenet.gr
www.psf.org.gr
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