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ΠΣΦ: Να επιτραπεί άµεσα η συνταγογράφηση συνεδριών φυσικοθεραπείας σε
ψυχιάτρους

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 και 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 της 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, σηµειώνει ο ΠΣΦ.

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
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 και 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 δευτερο / 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 στην πρόληψη και 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).

Σύνδεσµοι διαφηµιζοµένων
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Διαµαρτυρία Ελλήνων φυσικοθεραπευτών: «Να µπορούν οι ψυχίατροι να
συνταγογραφούν συνεδρίες φυσικοθεραπείας»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εξέφρασε την έντονη αντίδραση του για το γεγονός ότι
η «πολιτεία αρνείται να συµµορφωθεί µε τις παγκόσµιες πρακτικές και απαιτήσεις, που επιβάλλουν τη
συνταγογράφηση συνεδριών φυσικοθεραπείας από τους ψυχιάτρους».

Ειδικότερα, 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» αναφέρουν οι Έλληνες
φυσικοθεραπευτές στην ανακοίνωσή τους.

Ο λόγος διαµαρτυρίας των Ελλήνων φυσικοθεραπευτών
Ωστόσο, οι Έλληνες φυσικοθεραπευτές διαµαρτύρονται ότι 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
συνεδρίες φυσικοθεραπείας και στους ασφαλισµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η επαρκής στελέχωση µε
φυσικοθεραπευτές των δηµόσιων δοµών ψυχικής υγείας» ανέφερε µε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.

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
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περισσοτέρων παραγόντων θνησιµότητας.

Η φυσικοθεραπεία διεθνώς συµβάλλει στην διατηρησιµότητα της αξιοπρέπειας των ψυχικά πασχόντων,
σύµφωνα δε και µε πρόσφατες µελέτες είναι τόσο κλινικά όσο και οικονοµικά, αποτελεσµατική.
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Συνταγογράφηση φυσικοθεραπειών από ψυχιάτρους
Η Παγκόσµια Ηµέρα Ψυχικής Υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο, 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 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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Φυσικοθεραπευτές: Να επιτραπεί η συνταγογράφηση φυσικοθεραπειών από
ψυχιάτρους

Την άρνηση της πολιτείας να συµµορφωθεί µε τις παγκόσµιες πρακτικές και απαιτήσεις, που επιβάλλουν τη
συνταγογράφηση συνεδριών φυσικοθεραπείας από τους ψυχιάτρους, επισηµαίνει ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών µε αφορµή την Παγκόσµια  Ηµέρα  Ψυχικής Υγείας.

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα που καταγράφονται και στη χώρα µας στη βελτίωση της υγείας
των ψυχικών πασχόντων από την παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, σύµφωνα  µε τον
Π.Σ.Φ. στην χώρα  µας δεν έχει την δέουσα  αναγνώριση.

Ο σύλλογος επικαλείται στοιχεία του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ (2018) για τις διαταραχές της
ψυχικής υγείας οι οποίες υπολογίζεται ότι θα επιβαρύνουν την παγκόσµια οικονοµία έως και 16
τρισεκατοµµύρια  δολάρια  µεταξύ 2010 και 2030, εάν δεν αντιµετωπιστούν έγκαιρα .

Με δεδοµένο την αναγκαιότητα για ψυχοκοινωνική υποστήριξη και παρεµβάσεις ψυχικής υγείας
λόγω του COVID-19,  ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητά την άµεση τροποποίηση της
Υπουργικής απόφαση µε αριθµό Αριθ. Γ3γ/οικ. 28501 ΦΕΚ 1115, τεύχος Β, 19 Απριλίου 2016.  Ο σύλλογος
αιτείται οι ψυχίατροι να συνταγογραφούν συνεδρίες φυσικοθεραπείας και στους ασφαλισµένους του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ θέτει και το ζήτηµα της επαρκούςς στελέχωσης µε φυσικοθεραπευτές των δηµόσιων
δοµών ψυχικής υγείας.

Στα επιχειρήµατα του συλλόγου συγκαταλέγεται το γεγονός ότι «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».

Ακόµη, υπογραµµίζει στην ανακοίνωσή του τον ρόλο του, µέσα από το Επιστηµονικό Τµήµα
«Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία», ως  ισότιµου διαµορφωτή 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).

Επίσης, υπενθυµίζονται από  τον Π.Σ.Φ. οι κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Οργάνωσης για  τη
Φυσικοθεραπεία  στην Ψυχική Υγεία  (I.O.PT.M.H.), ως αναγνωρισµένης υποοµάδας 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). Αυτές προέβλεπαν ότι οι φυσικοθεραπευτές συµπεριλαµβάνονται στους επαγγελµατίες που
παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και είναι αναπόσπαστο µέλος της διεπιστηµονικής οµάδας
αντιµετώπισης ψυχικών διαταραχών.

Η φυσικοθεραπεία στην ψυχική υγεία καλύπτει ανάγκες από την παιδική ηλικία  αλλά  και ασθενείς
µε σοβαρά  ψυχικά  προβλήµατα  (οξέα και χρόνια), σε όλες της βαθµίδες των δοµών φροντίδας.

Οι φυσικοθεραπευτές στον τοµέα της ψυχικής υγείας παρέχουν:

Προαγωγή υγείας
Προληπτικά  προγράµµατα
Ατοµική και οµαδική θεραπεία

Σηµειώνεται ότι οι συνεδρίες φυσικοθεραπείας αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τα  συχνά  συνοδά
νοσήµατα , συµβάλλοντας στη πρόληψη και µείωση των περισσοτέρων παραγόντων
θνησιµότητας.

Πρόσφατες µελέτες καταδεικνύουν ότι  η φυσικοθεραπεία  ενισχύει την διατηρησιµότητα  της
αξιοπρέπειας των ψυχικά  πασχόντων σε κλινικό επίπεδο (κατευθυντήριες οδηγίες Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Ψυχιάτρων για την συµβολή των προγραµµάτων θεραπευτικής άσκησης στην ψυχική υγεία,
2018), ενώ εξοικονοµεί δαπάνες (G. Cooney, 2013, Brendon, 2014, V. Narayanana, 2015, P. Ekkekakis, 2015 και
των συνεργατών τους).
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ΠΣΦ: Να επιτραπεί άµεσα η συνταγογράφηση συνεδριών φυσικοθεραπείας σε
ψυχιάτρους

Η φυσικοθεραπεία διεθνώς συµβάλλει στην διατηρησιµότητα της
αξιοπρέπειας των ψυχικά πασχόντων.

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 και 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 της 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, σηµειώνει ο ΠΣΦ.

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
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 και 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 δευτερο / 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 στην πρόληψη και 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).
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Πρόγραµµα ενίσχυσης ελευθέρων επαγγελµατιών υγείας-Πως θα υποβάλλετε
αίτηση

Ξεκινά σήµερα το πρόγραµµα της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδηµία και µεταξύ άλλων εντάσσεται και ο Κ.Α.Δ. 86.90 (άλλες
δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας).

Εκεί υπάγονται και οι οκταψήφιοι υποκωδικοί για διάφορους επαγγελµατίες υγείας, όπως εργαστήρια
φυσικοθεραπείας, φυσικοθεραπευτές κατ΄ οίκον, υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων,
αποκλειστικών νοσηλευτών κλπ.

Η συγκεκριµένη χρηµατοδότηση καλύπτει κεφαλαίο κίνησης ίσο µε το 50% των εξόδων της
επιχείρησης του έτους 2019, µε ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000,00 ευρώ και µέγιστο ποσό
50.000,00 ευρώ.

Οι γενικές προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά ένταξης και όλοι οι γενικοί όροι της Δράσης
περιγράφονται αναλυτικά στη Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων
(www.ependyseis.gr/mis) µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής 12/10/2020 και ώρα 13:00 και ηµεροµηνία λήξης
υποβολής αιτήσεων 06/11/2020 και  ώρα 15:00.

https://virus.com.gr/programma-enischysis-eleytheron-epaggelmation-ygeias-pos-tha-ypovallete-aitisi/

