
1. ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΚΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . .HEALTH DAILY
Ημ. Έκδοσης: . . .13/10/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .14/10/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 4

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Από ψυχιάτρους για zous
ψυχικώ πάοχοντεε

Με αφορμή ιην Παγκόσμια Ημέρα
yJuxims YY£(as που γιορτάστηκε
πρόσφατα ο ΠανελλήνιοΒ Zürtfloyos
Φυσικοθεραπευτών ΠΣΦ τονίζει τη

σημασία Tns φυσικοθεραπεία5 στη

βελτίωση Tns υγεία των ψυχικών
πασχόντων και ζητά από την Πολιτεία
να συμμορφωθεί με Tis παγκόσμιε5
npaKiiKÉs και απαιτήσει που επιβάλλουν
τη συνταγογράφηση συνεδριών
φυσικοθεραπεία5 από tous ψυχιάτρου

Για το λόγο αυτό είναι επιβεβλημένη
η άμεση τροποποίηση ms Υπουργικήβ
απόφαση με αριθμό Αριθ Γ3γ/οικ 28501
ΦΕΚ 1115 teùxos Β 19 Απριλίου 2016
έτσι ώστε οι ψυχίατροι να συνταγογραφούν
συνεδρίε5 φυσικοθεραπεία και orous
ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και η

επαρκή5 στελέχωση με φυσικοθεραπευτέ
των δημόσιων δομών qjuxiKfis υγεία5
τονίζουν οι φυσικοθεραπευτέ5 Onoos

αναφέρουν η φυσικοθεραπεία στην

ψυχική υγεία είναι ανθρωποκεντρική
παρέχεται σε παιδιά εφήβου

evnfliKES και ηλικιωμένοι με ήπια

μέτρια και σοβαρά ψυχικά προβλήματα
οξέα και χρόνια τόσο σε δομέ Tns

πρωτοβάθμια5 όσο και σε auTés Tns

δεύτερο τριτοβάθμιαβ cppovTÎôas υγεία5
και βασίζεται oris διαθέσιμε5 επιστήμονα
KrtiviKés αποδείξει Ο Πανελλήνΐ05
Σύλλογο5 Φυσικοθεραπευτών μέσα από
το Επιστημονικό Τμήμα Φυσικοθεραπεία
στην Ψυχική Υγεία είναι ισότιμοε
διαμορφωτή5 πολιτικών για την ψυχική
υγεία τόσο Διεθνώ όσο και στην Ευρώπη
μέλθ5 Tns Ι.Ο.ΡΤ.Μ.Η από το 2016 και του

Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενεργού Διαβίωσα
για την Ψυχική Υγεία από το 2020



https://virus.com.gr/

 Publication date: 13/10/2020 16:40

 Alexa ranking (Greece): 3289

 https://virus.com.gr/proslipseis-100-fysikotherapeyton-stis-meth/

Προσλήψεις 100 φυσικοθεραπευτών στις ΜΕΘ
Σε τροποποίηση της διάταξης για  τη στελέχωση των Μ.Ε.Θ. στη σύµβαση µε το ίδρυµα Ωνάση,
προχωρά το υπουργείο Υγείας, ώστε στις 1000 οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού να
περιληφθούν και 100 θέσεις φυσικοθεραπευτών.

Μείζονος σηµασίας κρίθηκε η ρύθµιση µε δεδοµένο ότι ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην αποθεραπεία  και αποκατάσταση ασθενών, µεταξύ
αυτών και των νοσούντων του νέου κοροναϊού, κατά  τη διάρκεια  της νοσηλείας τους στις
Μ.Ε.Θ.

Υπενθυµίζεται ότι πρόκειται για τη τροποποίηση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου,
του Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Κοινωφελές Ίδρυµα  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» και
του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθµίσεις για  την
αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις».
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Απεργία την Πέµπτη 15/10 στο Δηµόσιο τοµέα
Στην απεργία καλεί σύσσωμο το Δημόσιο τομέα το ΝΤ
Χίου της ΑΔΕΔΥ καλώντας σε απεργιακή συγκέντρωση
την Πέμπτη στις 10:30 στην Είσοδο της Απλωταριάς.
Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκε ο Σύλλογος Δασκάλων
και Νηπιαγωγών Χίου και το Σωματείο Εργαζομένων
στο Νοσοκομείο Χίου (ΣΕΣΝΟΧ).

"Απεργώ γιατί απαιτώ να παρθούν εδώ
και τώρα μέτρα προστασίας της υγείας όλων
των εργαζομένων. Γιατί η κυβέρνηση δεν
αξιοποίησε το χρόνο που κερδίσαμε για τη θωράκιση
του δημόσιου συστήματος υγείας, των σχολείων,
των δημόσιων υπηρεσιών. Κατ’ απαίτηση των
επιχειρηματικών ομίλων, καταπάτησε κάθε
υγειονομικό πρωτόκολλο, “άνοιξε” τον τουρισμό με
100% πληρότητα στις αερομεταφορές και
ταυτόχρονα άνοιξε τις πύλες εισόδου στον COVID-

19 . Είναι εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης. Για τα κέρδη των επιχειρηματικών
ομίλων θυσιάζει την υγεία του λαού!

Απεργώ γιατί απαιτώ, εδώ και τώρα την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με
μαζικές, μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών, με άμεση επίταξη όλων των δομών και υπηρεσιών του
ιδιωτικού τομέα υγείας – πρόνοιας και ένταξή τους σε ένα ενιαίο κρατικό σχεδιασμό.

Απεργώ γιατί απαιτώ, εδώ και τώρα, καθαρά σχολεία με 15 μαθητές ανά τμήμα.

Απεργώ γιατί είναι παλλαϊκή απαίτηση σε περίοδο πανδημίας να στελεχωθούν όλες οι
δημόσιες υπηρεσίες, να καλυφθούν όλα τα κενά, δηλαδή, εδώ και τώρα 40.000 μόνιμες προσλήψεις
εκπαιδευτικών και τουλάχιστον 25.000 υγειονομικών. Δε μπορεί με την πρώτη πλημμύρα να
πνιγόμαστε, με την πρώτη φωτιά να μετράμε νεκρούς και τις επόμενες ακριβώς ημέρες, η
κυβέρνηση να απολύει 5.000 δασεργάτες! Στο νέο σχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2021,
που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή, οι κοινωνικές δαπάνες, είναι δραματικά μειωμένες.
Και μόνο αυτό τα λέει όλα", λέει σε ανακοίνωσή του το ΝΤ Χίου της ΑΔΕΔΥ.

Και συνεχίζει: "Απεργώ γιατί διεκδικώ αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου -14ου
μισθού.

Απεργώ γιατί η κυβέρνηση υλοποιώντας τους νόμος Κατρούγκαλου – Βρούτση και με
το «σχέδιο Πισσαρίδη» για την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων, προχωρά σε
μεγαλύτερη απαλλαγή του κράτους και της εργοδοσίας από το «κόστος» της κοινωνικής
ασφάλισης και ταυτόχρονα εξασφαλίζει μια τεράστια δεξαμενή φτηνού χρήματος για τους
επιχειρηματικούς ομίλους.

Απεργώ γιατί καταδικάζω τον αντιδημοκρατικό και αυταρχικό κατήφορο της
κυβέρνησης, τον περιορισμό και την καταστολή των υπαίθριων συγκεντρώσεων, το νέο νόμο που
εξήγγειλε για το συνδικαλιστικό κίνημα, όπως και το ν. Αχτσιόγλου για τον περιορισμό του
δικαιώματος της απεργίας.

Απεργώ, συμμετέχω στις συγκεντρώσεις, στα συλλαλητήρια και τις απεργίες γιατί
εδώ είναι η δύναμή μου. Ότι καταφέραμε το έχουμε πετύχει με τους αγώνες μας! Με τους αγώνες
μας καταφέραμε να μην εφαρμοστεί η αξιολόγηση. Με τους αγώνες μας και τη δύναμη του εργατικού,
λαϊκού κινήματος, με τη μεγαλειώδη διαδήλωση στην Αθήνα στις 7 Οκτώβρη, γράψαμε λαμπρές
σελίδες στην καταδίκη του φασισμού. Δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στο
φασισμό και το σύστημα που τον γεννά.

Τίποτα δε χαρίζεται, όλα με αγώνες κατακτιούνται
1.     Θωράκιση της Δημόσιας Υγείας. Γενναία αύξηση των δαπανών για το Εθνικό Σύστημα

Υγείας. Αύξηση του αριθμού των ΜΕΘ. Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων. Δωρεάν τεστ
σε όλους, όπου οι ανάγκες το απαιτούν. Δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας. Προστασία των
ευπαθών ομάδων. Χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού, χωρίς αφαίρεση από την κανονική άδεια.

2.      Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα.
3.     Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Καμία μείωση των μισθών των εργαζομένων.

Κατάργηση της ελαστικής, ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας. Μόνιμη και σταθερή
εργασία για όλους. Όχι στις απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων.

4.     Επέκταση του θεσμού των Βαρέων – Ανθυγιεινών στο Δημόσιο με ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια
συνταξιοδότησης και το χρόνο εργασίας. Επέκταση, αύξηση και μη περικοπή από κανέναν
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συνταξιοδότησης και το χρόνο εργασίας. Επέκταση, αύξηση και μη περικοπή από κανέναν
εργαζόμενο του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που το λαμβάνει σήμερα.

5.     Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.  Να
 σταματήσει  η  φορολογική  επιδρομή.  Αφορολόγητο  στα 12.000 ευρώ. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.
Μείωση των ανώτατων συντελεστών του ΦΠΑ στο 15%.

6.     Προσλήψεις στο Δημόσιο, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά με προτεραιότητα
στην Υγεία (Παιδεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κτλ).

7.     Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Σταδιακή αποκατάσταση όλων των
συντάξεων. Καμία ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Καθιέρωση συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης που θα εγγυάται αξιοπρεπή διαβίωση για τους συνταξιούχους, όπως ορίζει το
Σύνταγμα.

8.     Κατάργηση του νόμου που περιορίζει τις διαδηλώσεις. Κατάργηση της διάταξης για
το 50%+1 για τη λήψη απόφασης για απεργία. Κατάργηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Παράταση της θητείας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο Δημόσιο. Θα ακυρώσουμε στην πράξη
τις τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας.

9.     Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών, κοινωνικών  υπηρεσιών και           στην
εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών. Αύξηση των κοινωνικών δαπανών για Υγεία,
Παιδεία, ασφάλιση, κοινωνική προστασία και περιβάλλον.

10. Κανένας πλειστηριασμός λα
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Να επιτραπεί σε ψυχιάτρους να συνταγογραφούν φυσικοθεραπείες

 Να  επιτραπεί άµεσα  η συνταγογράφηση συνεδριών φυσικοθεραπείας από ψυχιάτρους για
τους ψυχικών πάσχοντες, βάσει των παγκόσµιων κλινικών πρακτικών

 
10 Σεπτεµβρίου: Παγκόσµια  Ηµέρα  Ψυχικής Υγείας

 
Στην Ελλάδα  το Παγκόσµιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας στην Ψυχική Υγεία  το 2022

 
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, προκειμένου να μας
ευαισθητοποιήσει για την βελτίωση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το θέμα για το
2020 είναι: 
 

Ψυχική υγεία για όλους
Μεγαλύτερη επένδυση

Περισσότερη πρόσβαση για όλους & παντού
 
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (2018) σημείωσε ότι οι διαταραχές της ψυχικής υγείας αυξάνονται σε
κάθε χώρα και θα μπορούσαν να κοστίσουν στην παγκόσμια οικονομία έως και 16 τρισεκατομμύρια
δολάρια μεταξύ 2010 και 2030, εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Αυτό σήμερα επιδεινώθηκε από την
ανάγκη για ψυχοκοινωνική υποστήριξη και παρεμβάσεις ψυχικής υγείας λόγω του COVID-19.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική
Υγεία (I.O.PT.M.H.), αναγνωρισμένη σαν υποομάδα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας
(W.C.P.T.) από τον Ιούνιο του 2011, του Ευρωπαϊκού γραφείου του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας από το
2017 και της Ελληνικής πολιτείας (Ν.4461/2017), οι φυσικοθεραπευτές συμπεριλαμβάνονται στους
επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και είναι αναπόσπαστο μέλος της διεπιστημονικής
οµάδας αντιµετώπισης ψυχικών διαταραχών.
Στην Ελλάδα, η πορεία της φυσικοθεραπείας στην ψυχική υγεία είναι τόσο εντυπωσιακή, που οδήγησε στη
διεθνή αναγνώρισή της με την ανάθεση στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών του Παγκόσμιου
Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας στην Ψυχική Υγεία για το 2022.
Εντούτοις και παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που καταγράφονται στη χώρα μας στη βελτίωση της
υγείας των ψυχικών πασχόντων από την παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, η πολιτεία αρνείται να
συμμορφωθεί με τις παγκόσμιες πρακτικές και απαιτήσεις, που επιβάλλουν τη συνταγογράφηση συνεδριών
φυσικοθεραπείας από τους ψυχιάτρους.
Για το λόγο αυτό, είναι επιβεβλημένη η άμεση τροποποίηση της Υπουργικής απόφαση με αριθμό Αριθ.
Γ3γ/οικ. 28501 ΦΕΚ 1115, τεύχος Β, 19 Απριλίου 2016, έτσι ώστε οι ψυχίατροι να συνταγογραφούν
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Γ3γ/οικ. 28501 ΦΕΚ 1115, τεύχος Β, 19 Απριλίου 2016, έτσι ώστε οι ψυχίατροι να συνταγογραφούν
συνεδρίες φυσικοθεραπείας και στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η επαρκής στελέχωση µε
φυσικοθεραπευτές των δηµόσιων δοµών ψυχικής υγείας.
Η φυσικοθεραπεία στην ψυχική υγεία είναι ανθρωποκεντρική & παρέχεται σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και
ηλικιωμένους με ήπια, μέτρια και σοβαρά ψυχικά προβλήματα (οξέα και χρόνια), τόσο σε δομές της
πρωτοβάθμιας όσο και σε αυτές της δεύτερο / τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και βασίζεται στις
διαθέσιµες επιστηµονικές κλινικές αποδείξεις.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, μέσα από το Επιστημονικό Τμήμα «Φυσικοθεραπεία στην
Ψυχική Υγεία», είναι ισότιμος διαμορφωτής πολιτικών για την ψυχική υγεία τόσο Διεθνώς όσο και στην
Ευρώπη (μέλος της I.O.PT.M.H από το 2016 και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενεργού Διαβίωσης για την
Ψυχική Υγεία από το 2020).
Οι φυσικοθεραπευτές στον τοµέα της ψυχικής υγείας παρέχουν: 

· Προαγωγή υγείας
· Προληπτικά προγράµµατα
· Ατοµική και οµαδική θεραπεία

και αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα συχνά συνοδά νοσήματα, συμβάλλοντας στη πρόληψη & μείωση των
περισσοτέρων παραγόντων θνησιµότητας. 
Η φυσικοθεραπεία διεθνώς συμβάλλει στην διατηρησιμότητα της αξιοπρέπειας των ψυχικά πασχόντων,
σύμφωνα δε και με πρόσφατες μελέτες είναι τόσο κλινικά (κατευθυντήριες οδηγίες Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Ψυχιάτρων για την συμβολή των προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης στην ψυχική υγεία, 2018), όσο και
οικονοµικά, αποτελεσματική (G. Cooney, 2013, Brendon, 2014, V. Narayanana, 2015, P. Ekkekakis, 2015 και των
συνεργατών τους).

Η ψυχική υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωµα.
Είναι καιρός η ψυχική υγεία να είναι διαθέσιµη για όλους & παντού.
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