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ΘΕΜΑ: Πξνηάζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ Νόκνπ «ΠΡΟΛΗΦΗ, ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ  - ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΔΗΜΟΙΑ 

ΤΓΕΙΑ.  
 

 

 

Ο Παλειιήληνο ύιινγνο Φπζηθνζεξαπεπηώλ έρεη ηδξπζεί ζαλ Ννκηθό Πξόζσπν 

Δεκνζίνπ Δηθαίνπ κε ηνλ Νόκν 3599/2007. 

θνπόο ηνπ πιιόγνπ είλαη ε πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηεο θπζηθνζεξαπείαο σο 

αλεμάξηεηεο θαη απηόλνκεο επηζηήκεο θαη ε παξνρή ππεξεζηώλ πςειήο ζηάζκεο ζην 

θνηλσληθό ζύλνιν.  Οη ππεξεζίεο θπζηθνζεξαπείαο εληάζζνληαη ζηηο ππεξεζίεο 

Πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (ΠΦΤ). 

Η Υώξα καο αληηκεησπίδεη πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκόζηαο πγείαο, θαζώο 

παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο λνζεξόηεηαο, πνπ νθείιεηαη ζηνλ ζύγρξνλν ηξόπν δσήο.  

ηα πιαίζηα ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ πξνθιήζεσλ,  πξνβάιιεηαη επηηαθηηθά ε αλάγθε 

ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θπξίσο ζε άηνκα ηξίηεο 

ειηθίαο θαη πξνγξάκκαηα πξόιεςεο κέζσ νξγαλσκέλσλ δξάζεσλ (π.ρ. πξόιεςε 

πηώζεσλ ζηνπο ειηθησκέλνπο), θαζώο ε αύμεζε ησλ παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ 

(θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ππέξηαζε, ππεξιηπηδαηκίεο, αλντθά 

ζύλδξνκα θιπ.), πξνθαινύλ πηέζεηο ζην ζύζηεκα πγείαο θαη επηβάιινπλ 

ζπζηεκαηηθέο δξάζεηο. 

Η επηζηήκε ηεο θπζηθνζεξαπείαο αζρνιείηαη κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηε βειηηζηνπνίεζή ηεο κέζσ 
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ησλ εξγαιείσλ θαη κεζόδσλ πξναγσγήο, πξόιεςεο, ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο πνπ δηαζέηεη. 

Παξάιιεια απνηειεί αδηάζπαζην θνκκάηη ηεο ζύγρξνλεο αλζξσπνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ αζζελή, πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δηάθνξεο ινηπέο εηδηθόηεηεο ηνπ 

ρώξνπ ηεο πγείαο, πξνζθέξεη πξννπηηθέο πξνο ηνπο αζζελείο γηα ηελ αύμεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο, επάλνδν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο 

ηνπο. 

Οη θπζηθνζεξαπεπηέο σο επαγγεικαηίεο πγείαο έρνπλ ηεθκεξησκέλν θαη 

αδηακθηζβήηεην ξόιν ζηελ πξνώζεζε θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο 

ζηελ πξόιεςε αιιά θαη αληηκεηώπηζε πιήζνπο παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ (όπσο 

είλαη κπνζθειεηηθά, λεπξνινγηθά, θαξδηναλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, ςπρηθέο λόζνη, 

κεηαβνιηθά λνζήκαηα, δηαβήηεο, θαξθίλνο θ.α).  

 

ην πξνηεηλόκελν ζρέδην Νόκνπ «ΠΡΟΛΗΦΗ, ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ 

ΤΓΕΙΑ  - ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» πξνηείλνπκε: 

 

1)  ζην Άξζξν 9 -Δηεύζπλζε Δεκόζηαο Τγείαο ζηηο Δηνηθήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθώλ 

Πεξηθεξεηώλ, ζηελ παξάγξαθν:  

3. ηηο Δηεπζύλζεηο Δεκόζηαο Τγείαο ησλ ΔΤΠΕ ζπληζηώληαη νη αθόινπζεο ζέζεηο 

κνλίκσλ ππαιιήισλ θαη ηαηξώλ ΕΤ σο αθνινύζσο: 

Προσθήκη περίπτωσης: 

Η) Κλάδος ΠΕ ή  ΤΕ Φσζικοθεραπεσηών, θέζεις δύο (2). 

 

2) ην Άξζξν 11 -Εζληθή Επηηξνπή Εκπεηξνγλσκόλσλ Δεκόζηαο Τγείαο.  

Προσθήκη περίπτωσης  

Κβ) Έλαλ επηζηήκνλα κε εηδίθεπζε ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζεξαπεπηηθήο 

άζθεζεο, πνπ πξνηείλεηαη από ηνλ Παλειιήλην ύιινγν θπζηθνζεξαπεπηώλ. 

Θέινληαο λα ζπκβάιινπκε ζηελ πξναγσγή ηεο Δεκόζηαο Τγείαο ζαο θαηαζέηνπκε 

ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο θαη ζεσξνύκε όηη πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζην ππό  

δηακόξθσζε Ννκνζρέδην. 

Με εθηίκεζε 

 
 

Με εκτίμθςθ, 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ Κ.Δ.. ΣΟΤ Π..Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ      Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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