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Μήνυμα Προέδρου

Συνάδελφοι

Καθώς κορυφώνεται το τρίτο κύμα της πανδημίας και οι υγειονομικές αρχές όλων των
χωρών αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα που έχουν επιπτώσεις και γενικότερα στις
οικονομίες όλων χωρών, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για την θωράκιση του πληθυσμού
μέσω των εμβολιασμών.
Η διοίκηση του Π.Σ.Φ., δρώντας μεθοδικά και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την
αρμόδια Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού κατάφερε και ενέταξε άμεσα τα μέλη του σε
προτεραιότητα εμβολιασμού και ολοκλήρωσε αυτή την προσπάθεια εντάσσοντας και τους
εργαζόμενους (μη μέλη) σε ειδική προτεραιότητα.
Έτσι θωρακίστηκε ο κλάδος οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι για την ασφαλή παροχή
υπηρεσιών και πάνω από όλα την ασφάλεια των ιδίων.
Σημαντικό γεγονός του Απριλίου ήταν το Παγκόσμιο Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Φυσικοθεραπείας που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 9-11 Απριλίου, με μεγάλη
συμμετοχή και 1180 εργασίες, από τις οποίες οι 38 εργασίες από 20 χώρες ξεχώρισαν και
βραβεύτηκαν για την ποιότητα των εργασιών τους, μεταξύ των βραβευμένων ήταν και 2 από
την Ελλάδα.
Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Dr Tedros Adhanom, κατά τη
διάρκεια του μηνύματός του επ’ ευκαιρία της έναρξης του Παγκόσμιου Συνεδρίου
Φυσικοθεραπείας ανέφερε ότι οι Φυσικοθεραπευτές διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην
αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών των ασθενών με Covid-19, τόσο σε Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας όσο και στη θεραπεία κατά την περίοδο αποκατάστασης,
αναδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο των φυσικοθεραπευτών.
Οι συνάδελφοι των δημοσίων δομών και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων δέχτηκαν και
δέχονται το διάστημα αυτό ισχυρή πίεση λόγω της πανδημίας και θα πρέπει να λαμβάνουν
τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων. Βέβαια πολλά από τα χρονίζοντα ζητήματα όπως η
ένταξη στα ΒΑΕ και η απόδοση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
παραμένουν σε εκκρεμότητα και ο Π.Σ.Φ θα διεκδικεί μέχρι τη οριστική δικαίωση, καθώς
όπως γνωρίζετε το πρώτο βήμα έγινε, αυτό δηλαδή που αφορά την ένταξη των
φυσικοθεραπευτών στη λίστα από την επιτροπή κρίσης των ΒΑΕ.

Πέτρος Λυμπερίδης
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Νέος Κορωνοϊός-COVID-19

Ενσωματώθηκαν στο σύστημα οι ΑΜΚΑ των εργαζόμενων σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας, μη
μέλη του Π.Σ.Φ. για τον εμβολιασμό - ενεργοποίηση προγραμματισμού ραντεβού
Πέ, 29 Απρ 2021
Σας ενημερώνουμε ότι οι ΑΜΚΑ των εργαζόμενων σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας, μη
μέλη του Π.Σ.Φ. έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα εμβολιασμού κατά της Covid-19
λοίμωξης.
Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση πρόθεσης εμβολιασμού, πρέπει να κάνουν είσοδο
στην πλατφόρμα (https://emvolio.gov.gr/).
Αφού
επιβεβαιωθεί
ότι
ο ΑΜΚΑ τους
συμπεριλαμβάνεται στη λίστα, μπορεί να πραγματοποιηθεί ο προγραμματισμός του
ραντεβού.
Η καθυστέρηση ενσωμάτωσης των ΑΜΚΑ στο σύστημα που παρατηρηθήκε (περίπου 20
ημέρες), οφείλεται στις αυξημένες ανάγκες ενσωμάτωσης δικαιούχων μέσα στο σύστημα
εμβολιασμού.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
Α. Αναζήτηση από τον δικαιούχο, εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ ή το όνομά του στο ειδικό
πεδίο "Αναζήτηση με ΑΜΚΑ" στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://emvolio.gov.gr/ και
Β. Αφού επιβεβαιωθεί ο ενδιαφερόμενος ως δικαιούχος, προβαίνει στην αναζήτηση ραντεβού
από το πεδίο: "Είσοδος στην εφαρμογή" από όπου γίνεται αυθεντικοποίηση μέσω του TAXIS και
γίνεται ο προγραμματισμός του ραντεβού.
https://psf.org.gr/psf-news-6977.htm
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Γενική Ενημέρωση

Δελτίο τύπου: Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία μπορούν να σώσουν ζωές-Κρισιμότατος
παράγοντας η σωστή χρήση και η σειρά απόρριψης του προστατευτικού εξοπλισμού των
υγειονομικών έναντι της COVID-19
Τε, 28 Απρ 2021
28 Απριλίου 2021: Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία μπορούν να σώσουν ζωές-Κρισιμότατος
παράγοντας η σωστή χρήση και η σειρά απόρριψης του προστατευτικού εξοπλισμού των
υγειονομικών έναντι της COVID-19

H Παγκόσμια Ημέρας ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, που
έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28
Απριλίου, με σκοπό την προαγωγή της πρόληψης ατυχημάτων και ασθενειών κατά τη
διάρκεια της εργασίας.
Η πανδημία της COVID-19 λοίμωξης χτύπησε τον κόσμο της εργασίας από κάθε άποψη, από
τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού σε χώρους εργασίας, έως τους κινδύνους ασφάλειας και
υγιεινής που αναδύθηκαν ως αποτέλεσμα των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται για την
εξάπλωση του ιού στους χώρους εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, οι συντονιστικές επιτροπές των Επιστημονικών Τμημάτων του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών: Εργασιακή Υγεία και Εργονομία
(HOHE) και Καρδιαγγειακή και Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία – Αποκατάσταση
(Τ.Κ.Α.Φ.Α.) επισημαίνουν την ανάγκη ευαισθητοποίησης σε σχέση με την τήρηση των
μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, τα οποία μπορούν να μειώσουν τον
κίνδυνο μετάδοσης της COVID-19 λοίμωξης στο χώρο εργασίας και επομένως να
αποτρέψουν πολλές δυσάρεστες επιπλοκές.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας οι Φυσικοθεραπευτές εργάζονται στην πρώτη γραμμή,
κατά τής COVID-19 λοίμωξης συμβάλλοντας στη διατήρηση της δημόσιας υγείας. Παρέχουν
αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους σε επίπεδο πρόληψης, με μέτρα και οδηγίες στους χώρους
εργασίας, συμβάλλουν στην πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, στην
αποκατάσταση των πληγέντων σε νοσοκομειακούς χώρους και κατ’ οίκον και στη διαχείριση
της κρίσης με πρακτικές συμβουλές και φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις.
Ειδικά για τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη φροντίδα του αναπνευστικού
συστήματος και τις εργονομικές παρεμβάσεις, την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας κατά
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την αναπνευστική φροντίδα ασθενών με COVID-19, σημειώνονται τα ακόλουθα:
o

Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη για τη φροντίδα και τη
θεραπεία ασθενών με COVID-19. Για τη χρήση αυτού του εξοπλισμού είναι
απαραίτητη η τήρηση συγκεκριμένου πρωτοκόλλου που αφορά στη σειρά με
την οποία θα φορεθεί και θα απορριφθεί ο εν λόγω εξοπλισμός. Λάθος σειρά,
ειδικά κατά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού, μπορεί να
οδηγήσει σε μόλυνση του επαγγελματία υγείας ή του φροντιστή του ατόμου
που πάσχει από COVID-19. Ο χώρος στον οποίο λαμβάνει χώρα η διαδικασία,
θα πρέπει να είναι εργονομικά σωστός για να συμβάλλει στην ομαλή
χρήση/απόρριψη, η οποία θα θυμίζει τη διαδικασία του πρωτοκόλλου,
προκειμένου να μην υπάρχει ατύχημα. Η συνεργασία των Φυσικοθεραπευτών
που φροντίζουν το αναπνευστικό σύστημα με τους φυσικοθεραπευτές που
φροντίζουν την εργονομία της διαδικασίας χρήσης/απόρριψης του
προστατευτικού εξοπλισμού, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή
ατυχημάτων τέτοιου τύπου.

Χρήσιμες διευκρινήσεις
o

Πριν την εφαρμογή του Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας, η αφαίρεση όλων
των προσωπικών αντικειμένων (ρολόι, δαχτυλίδια, κοσμήματα, κινητό κλπ)
είναι επιβεβλημένη.

o

Η αφαίρεση του Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας θα πρέπει να γίνεται σε
ασφαλές μέρος και σε απόσταση >2μ από τον ασθενή (ή στον προθάλαμο, αν
υπάρχει). Σε κάθε περίπτωση, η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας
αφαιρείται εκτός θαλάμου νοσηλείας του ασθενή. Όλος ο Ατομικός
Εξοπλισμός Προστασίας απορρίπτεται στα μολυσματικά απορρίμματα. Αν τα
γυαλιά πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να απορριφθούν σε ειδικό
δοχείο και να ακολουθηθούν οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον καθαρισμό,
απολύμανση ή/και αποστείρωσή τους .

o

Οι κινήσεις κατά την αφαίρεση του Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας δεν θα
πρέπει να είναι βιαστικές και θορυβώδεις κινήσεις. Προσοχή στις
επιμολύνσεις.

o

Μικρές διαφοροποιήσεις στον τρόπο αφαίρεσης του Ατομικού Εξοπλισμού
Προστασίας μπορεί να υπάρχουν, αρκεί ο μολυσμένος εξοπλισμός να ΜΗΝ
ΑΓΓΙΖΕΤΑΙ με γυμνό χέρι, να ακολουθεί μετά την αφαίρεση κάθε είδους
προστασία υγιεινής των χεριών, να αφαιρείται η μάσκα τελευταία και να μην
αγγίζονται οι βλεννογόνοι οφθαλμών, ρινός και στοματικής κοιλότητας με
χέρια που δεν έχει άμεσα προηγηθεί υγιεινή των χεριών.

o

Συστήνεται η παρουσία άλλου επαγγελματία υγείας για την ενεργητική
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επιτήρηση των διαδικασιών αυτών ή εναλλακτικά η χρήση ολόσωμου
καθρέφτη με στόχο την αποφυγή λανθασμένων χειρισμών που αυξάνουν τον
κίνδυνο
έκθεσης
σε
μολυσματικό
υλικό
(Βλέπε
οδηγίες
ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPEdonningdoffing.pdf
&
https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/08/efarmogi-metronatomikis-prostasias-aug-2020.pdf ).
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα επιστημονικά τμήματα
στα παρακάτω email Εργασιακής Υγείας και Εργονομίας (hohe@psf.org.gr) και Τμήμα
Αναπνευστικής και Καρδιαγγειακής Φυσικοθεραπείας (info@tkafa.gr) ή και με τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ppta@otenet.gr )
Σχετικά αρχεία
Δελτίο Τύπου
https://www.psf.org.gr/psf-news-6975.htm

E-UniTalks: 24 Απριλίου 2021
Πα, 23 Απρ 2021

Το επόμενο μας event έρχεται όλο και πιο κοντά!
Με link παρακολούθησης : https://bit.ly/2P7pwak ( μέσω της πλατφόρμας του MS-TEAMS )
Πάρε μια γεύση από τις εκπλήξεις που μας κρύβουν οι ομιλητές μας...
Τα e-UniTalks συνεχίζουν με διαφορετικό χαρακτήρα από την δεύτερη τους εκδήλωση, η
οποία δίνει την σκυτάλη της στην τρίτη, με τίτλο «ΠΑΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ!».
Μέσα από τα αξιοσημείωτα έργα και εμπειρίες των ομιλητών θα μεταφερθούμε «εκτός
βαρύτητας» και θα κατανοήσουμε την σημασία του τομέα της υγείας στο διάστημα.
Η Δρ. Χρυσούλα Κουρτίδου – Παπαδέλη είναι Ειδικός Πνευμονολόγος, Ειδικός
Αεροδιαστημικής Ιατρικής, Διδάκτωρ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
συνιδρύτρια της Ελληνικής Εταιρείας Αεροδιαστημικής Ιατρικής.
Με την πολυετή εμπειρία και γνώση της στο χώρο των Διαστημικών Ερευνών θα μας
παρουσιάσει δεδομένα για την σχέση της υγείας του ανθρώπου κάτω από διαστημικές
συνθήκες.
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Η Βασιλική Στεφανούλη είναι ακαδημαϊκή υπότροφος στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Nottingham της
Αγγλίας, στην διάρκεια των οποίων πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).
Μέσω της ακαδημαϊκής της πορείας και των ποικίλων εμπειριών της θα μας μιλήσει για το
πώς κατάφερε να συνδυάσει την φυσικοθεραπεία με το διάστημα.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί το Σάββατο 24 Απριλίου και ώρα 18:30 online μέσω της
πλατφόρμας MS-Teams, αλλά και online μέσω Youtube.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους κάνουν
εγγραφή.
Το link για την δήλωση της συμμετοχής: https://forms.gle/73ceNZUZVbrvGJZB9
Για
περισσότερες
πληροφορίες
σας: https://www.facebook.com/eunitalks

είμαστε

στην

διάθεσή

https://www.psf.org.gr/psf-news-6973.htm

Διαδικτυακό Σεμινάριο ER-WCPT: Από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε περίοδο μακράς
αποκατάστασης από COVID-19: Φυσικοθεραπεία για ασθενείς με λοίμωξη COVID-19
Τε, 21 Απρ 2021

Η πανδημία COVID-19 είχε τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή μας από την εμφάνισή της τον
Μάρτιο του 2020. Οι προσπάθειες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για την εξεύρεση
εμβολίου αποδείχτηκαν επιτυχημένες και οι εκστρατείες εμβολιασμού σε όλη την Ευρώπη
αποτελούν μια ελπίδα ελπίδας που θα φέρει ομαλότητα πίσω στη ζωή μας.
Ωστόσο, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πολιτών που υποφέρουν από τις παρενέργειες του
COVID-19, οι ανάγκες των οποίων θα πρέπει να εξυπηρετηθούν.
Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα προσφέρει εκπαίδευση και θα είναι ένας χώρος
συζήτησης σχετικά με το πώς οι επαγγελματίες της φυσικοθεραπείας μπορούν να
συμμετάσχουν στην αποκατάσταση ασθενών που πάσχουν από αυτές τις καταστάσεις.

Η εγγραφή είναι ανοιχτή για όλους τους φυσιοθεραπευτές στην Ευρώπη.
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Ακολουθήστε το κάτωθι link για την εγγραφή σας

https://register.gotowebinar.com/register/1416163694308884747

Πρόγραμμα Webinar

Εισαγωγικά σχόλια:
Πρόεδρος ERWCPT - Esther Mary D'Arcy, Ιρλανδία

Παρουσίαση των Οδηγιών Φυσικοθεραπείας KNGF για την Οξεία Φροντίδα COVID-19:
Femke Driehuis, Ολλανδία

Πίνακας Φυσικοθεραπείας σε Στάδια Post Acute, Recovery, Rehab και Long COVID-19
Ντάρεν Μπράουν, Ηνωμένο Βασίλειο
Hadas Mantin, Ισραήλ
Anne-Loes van der Valk, Ολλανδία
Martina Santambrogio, Ιταλία

Συντονιστές:
Nirit Rotem Lehrer, Ισραήλ
Alex MacKenzie, Ηνωμένο Βασίλειο

https://www.psf.org.gr/psf-news-6969.htm
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Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Dr Tedros Adhanom κατά
την έναρξη του Παγκόσμιου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας (9-11 Απριλίου 2021)
Κυ, 18 Απρ 2021

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Οι Επαγγελματίες Υγείας και Περίθαλψης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης
της πανδημίας του Covid-19, παρέχοντας καίριες υπηρεσίες σε πρωτοφανείς περιστάσεις. Σε
ανταπόδοση των προσπαθειών σας, η Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει
ορίσει το 2021 ως Διεθνές Έτος Εργαζομένων στον τομέα της Υγείας και της Περίθαλψης.
Οι Φυσικοθεραπευτές έχουν διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των
εξειδικευμένων αναγκών των ασθενών με Covid-19, τόσο σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
όσο και στη θεραπεία ασθενών με ανάγκη μακροχρόνιας περιόδου αποκατάστασης.
Υποστηρίζετε επίσης, παγκοσμίως, τις προσπάθειες εμβολιασμού. Έχετε την ειλικρινή μου
ευγνωμοσύνη.
Ένας στους τρεις ανθρώπους θα χρειαστεί αποκατάσταση κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια
της ζωής του. Πολύ συχνά αυτές οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται. Καθώς οικοδομούμε
καλύτερα το μέλλον λόγω της πανδημίας, είναι πολύ σημαντικό η αποκατάσταση να
αναγνωριστεί ως ένας παράγοντας - κλειδί για μία μακροχρόνια, υγιέστερη ζωή. Πρέπει να
ενσωματωθεί μαζί με τη διαρκή περίθαλψη σε όλες τις χώρες, και ιδιαίτερα στην
πρωτοβάθμια παροχή υγείας.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας έχουν μία
μακρά περίοδο συνεργασίας ώστε η ανάγκη για αποκατάσταση να εγκαθιδρυθεί. Μας τιμάει
το γεγονός ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας είναι βασικός υποστηρικτής της
πρωτοβουλίας «Αποκατάσταση 2030». Εργαζόμενοι από κοινού, μπορούμε να εξάρουμε την
ανάγκη της φυσικοθεραπείας και της αποκατάστασης και να χτίσουμε έναν ισχυρότερο,
δικαιότερο και υγιέστερο κόσμο.

https://youtu.be/B7_kMf4sKIs
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https://www.psf.org.gr/psf-news-6961.htm

Ενσωμάτωση ΑΜΚΑ-ΜΕΛΩΝ Π.Σ.Φ. στο emvolio.gov.gr (ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)
Δε, 12 Απρ 2021

Ενημερώνουμε τους φυσικοθεραπευτές-μέλη του Π.Σ.Φ. οι οποίοι είχαν υποβάλλει αίτημα
πρόθεσης εμβολιασμού με καταληκτήρια ημερομηνία την 28η Μαρτίου 2021 ότι τα ΑΜΚΑ
τους ενσωματώθηκαν στο emvolio.gov.gr και μπορούν να προχωρήσουν στον
χρονοπρογραμματισμό του ραντεβού τους.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6956.htm

Παγκόσμιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 9-11 Απριλίου 2021
Πα, 09 Απρ 2021
Κάθε δύο χρόνια η Παγκόσμια Φυσικοθεραπεία διοργανώνει ένα μεγάλο διεθνές
Επιστημονικό Συνέδριο, ενώνοντας την παγκόσμια κοινότητα.
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Το Παγκόσμιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 2021 θα πραγματοποιηθεί φέτος διαδικτυακά 911 Απριλίου 2021. Θα προσφέρει μια ασύγκριτη ευκαιρία αλληλεπίδρασης με ειδικούς και
συναδέλφους από όλο τον κόσμο, ανταλλαγής και διαμοιρασμού καινοτομιών και ιδεών και
συζητήσεων για την έρευνα, την εκπαίδευση, τη διαχείριση, την πολιτική και την κλινική
πρακτική.
Αξιοσημείωτη θα είναι φέτος η ελληνική παρουσία στο Συνέδριο. Σημειώνουμε την
παρουσία της Δρ Άννας Χρηστάκου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς
Συνομοσπονδίας Καρδιοαναπνευστικών Φυσιοθεραπευτών (ICCrPT) και Συντονίστριας του
Επιστημονικού Τμήματος της Καρδιοαναπνευστικής Φυσικοθεραπείας, η οποία θα
προεδρεύσει στη συνεδρία της ICCrPT που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Απριλίου
2021 στις 13:45 (Διεθνής Ώρα) μαζί με την Καθ. Brenda O'Neil.
Επίσης, ο κ. Αλέξανδρος Σιδέρης, μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ.
θα προεδρεύσει μαζί με την κα Suzan Kohut στη συνεδρία για τον Βελονισμό, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021, στις 12:45 (Διεθνής Ώρα).
Επισυνάπτουμε το συνολικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, καθώς και χρήσιμο ενημερωτικό
υλικό.
Σχετικά αρχεία
Πρόγραμμα Παγκόσμιου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας
https://www.psf.org.gr/psf-news-6954.htm

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7: Σε λειτουργία οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως
τις 19.4.2021
Σά, 03 Απρ 2021
Στην
πλατφόρμα
της
ΑΑΔΕ https://www1.aade.gr/sgsisapps5/myBusinessSupport/?#!/arxiki μπορούν
να
υποβληθούν αιτήσεις ενδιαφέροντος για την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7». Οι αιτήσεις
υποβάλλονται έως τις 19 Απριλίου 2021.
Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για τη σωστή υποβολή της
αίτησης.
Σχετικά αρχεία
Οδηγίες Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7
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https://www.psf.org.gr/psf-news-6949.htm

Παράταση έως τις 30/6/2021 της αναστολής θεώρησης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας
Πέ, 01 Απρ 2021

Σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου που συζητείται στη Βουλή προβλέπεται στο άρθρο 35 ή
παράταση της αναστολής θεώρησης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας έως τις
30/6/2021 https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6aebdc768f4f7/11605649.pdf

Άρθρο 35
Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19
Η ισχύς των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020 (Α` 83), ως προς τη
θεώρηση παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30η.6.2021.
Ενημέρωση: Ψηφίστηκε και εκδόθηκε ο Νόμος 4790/2021 (ΦΕΚ 48/Α/31-03-2021)
Επιστροφή
Σχετικά αρχεία
Ν. 4790/2021

https://www.psf.org.gr/psf-news-6947.htm
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Θέματα ΕΟΠΥΥ

Ανακοίνωση παράτασης υποβολών EΔΑΠΥ για τον μήνα 03/2021
Δε, 19 Απρ 2021
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των
υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ
Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για τον μήνα Μάρτιο 2021, έως και την 29η/04/2021, ημέρα
Πέμπτη.

Σχετικά αρχεία
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ
https://www.psf.org.gr/psf-news-6966.htm

Ενημέρωση για το claw back του A’ εξαμήνου 2020
Δε, 19 Απρ 2021

Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα για το Clawback του Α' Εξαμήνου 2020.
Οι συμβεβλήμενοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι μπορούν να ενημερωθούν ακολουθώντας την εξής
διαδρομή μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (eopyy.gov.gr):
ΕΟΠΥΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΟΥΣ
ΥΓΕΙΑΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΗΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟ/ΕΙΣΟΔΟΣ/ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Το ποσοστό του clawback για το A' εξάμηνο ανέρχεται στο 0%. ´Οπως έχετε ενημερωθεί από
τις συναντήσεις του ΚΔΣ με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, το claw back του Α' εξαμήνου θα
συμψηφιστεί με του Β' εξαμήνου, δηλαδή το ποσό που περισσεύει από την καταναλωθείσα
δαπάνη του Α' εξαμήνου 2020 θα μεταφερθεί στο Β' εξάμηνο του 2020.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6965.htm
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Ενημέρωση για το ύψος της κατατεθειμένης δαπάνης Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021
Πέ, 15 Απρ 2021

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του Π.Σ.Φ., κ. Πέτρου Λυμπερίδη, με το αρμόδιο τμήμα
του ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε ότι το ύψος της δαπάνης για τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2021 ανέρχεται στα εξής ποσά:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

6.400.000

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

6.600.000
ΣΥΝΟΛΟ: 13.000.000

H απόκλιση στη δαπάνη του Ιανουαρίου του 2021 σε σχέση με ποσό το οποίο είχε αναφερθεί
στην ανακοίνωση της 18.03.2021 (https://psf.org.gr/psf-news-6928.htm) οφείλεται στο
γεγονός ότι η υποβολή του Ιανουαρίου 2021 πήρε παράταση έως και τις 26.02.2021.
https://psf.org.gr/psf-news-6960.htm

Εντολή Οριστικοποίησης Ιανουαρίου 2021
Πέ, 15 Απρ 2021

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του Π.Σ.Φ. με τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης για την
πορεία εκκαθάρισης του Ιανουαρίου του 2021, σας ενημερώνουμε ότι η εντολή
οριστικοποίησης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να δοθεί έως τη
Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021.
https://psf.org.gr/psf-news-6958.htm
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Νέα Επιστημονικών Τμημάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής επιστημονικού πονήματος στο 9th ICPPMH
Τρ, 06 Απρ 2021

Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών»
Επιστημονικό τμήμα «Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία»
Έτος ίδρυσης 2014, Μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Φυσικοθεραπείας στην Ψυχική Υγεία
(I.O.P.T.M.H) από το 2016) & Ευρωπαϊκών Δικτύων: Ενεργούς Διαβίωσης για την Ψυχική Υγεία
(E.N.A.L.M.H) & Προώθηση Βελτίωσης Υγείας μέσω Σωματικής Δραστηριότητας (H.E.P.A,
W.H.O/Europe) από το 2020.

Αθήνα 22/3/2021

Αγαπητά μέλη του ΠΣΦ,

Από 4-6 Μαΐου του 2022 η Αθήνα θα φιλοξενήσει το 9th International Conference of
Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health. Το θέμα του είναι: “Physiotherapy in mental
health; what’s next?”
Το συνέδριο οργανώνεται από την IOPTMH σε συνεργασία με τον ΠΣΦ / ΕΤ «Φυσικοθεραπεία
στην ψυχική υγεία» και γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία & διαδικτυακή παρακολούθηση) σε
πλήρη εναρμόνιση με τις Υπουργικές Αποφάσεις και τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα
για τη διεξαγωγή συνεδρίων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Ας αποδείξουμε έμπρακτα πως οι φυσικοθεραπεύτριες / τες της Ελλάδας, είναι επιστημονικά
καταρτισμένοι, θέλουν αλλά και μπορούν να συνεισφέρουν στην περαιτέρω παγκόσμια
διαμόρφωση της φυσικοθεραπείας στην ψυχική υγεία, συμπληρώνοντας άμεσα την φόρμα
υποβολής
ενδιαφέροντος
για
παρουσίαση
επιστημονικού
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πονήματος: https://bit.ly/3tCVVnE (καταληκτική ημερομηνία η 30η Απρίλιου 2021).
Η γλώσσα των παρουσιάσεων είναι η αγγλική και για πρώτη φορά στα χρονικά των
συνέδριων της IOPTMH, η οργανωτική επιτροπή είναι σε διερευνητικές επαφές για
τη δημοσίευση όλων των εισηγήσεων σε έγκριτο σχετικό επιστημονικό περιοδικό,
συνεισφέροντας έτσι ανέξοδα στον επιπλέον εμπλουτισμό του βιογραφικού των
συμμετεχόντων.

Αναμένοντας την δυναμική ανταπόκρισή σας, παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε άλλη
διευκρίνιση

Για την Συντονιστική Επιτροπή

Ο Συντονιστής

Σταύρος Σταθόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας

Επαμεινώνδας Χαρωνίτης

https://psf.org.gr/psf-news-6950.htm
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Λ. Αλεξάνδρας 34 – Τ.Κ. 11473 Αθήνα
Τηλ: 210-8213905, 210-8213334
e-mail: ppta@otenet.gr
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