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Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην COVID-19
Αποκατάσταση µετά τη λοίµωξη
Aντιµετώπιση των εξειδικευµένων αναγκών των ασθενών µε COVID-19 µε φυσικοθεραπεία
Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση είναι παράγοντας-«κλειδί» για µια µακροχρόνια και υγιέστερη ζωή
µετά την πανδηµία, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας Dr Tedros Adhanom,
κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του επ’ ευκαιρία της έναρξης του Παγκόσµιου Συνεδρίου
Φυσικοθεραπείας.
Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά µεταξύ 9 – 11 Απριλίου, µε µεγάλη συµµετοχή, όσον αφορά
την παρακολούθηση, αλλά και τις εργασίες (1.180 από όλο τον κόσµο), µεταξύ των οποίων βραβεύθηκαν 38
εργασίες από 20 χώρες, που ξεχώρισαν για την ποιότητά τους σε όλο το φάσµα της Φυσικοθεραπείας. Στις
38 εργασίες που βραβεύτηκαν, οι 2 ήταν από την Ελλάδα, στους τοµείς της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας
και της αθλητικής φυσικοθεραπείας.
Στο µήνυµά του ο Dr Tedros ανέδειξε τον ουσιαστικό ρόλο των φυσικοθεραπευτών 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.
Σύµφωνα µε τον Dr. Tedros, ένας στους τρεις ανθρώπους θα χρειαστεί αποκατάσταση κάποια στιγµή κατά
τη διάρκεια της ζωής του. Για το λόγο αυτό, ο Π.Ο.Υ. θεωρεί ότι η αποκατάσταση πρέπει να ενσωµατωθεί,
µαζί µε τη διαρκή περίθαλψη, σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια παροχή υγείας.
Τρανή απόδειξη της σηµασίας που δίνει ο Π.Ο.Υ. στην αποκατάσταση είναι και ο σχετικός παγκόσµιος
οδηγός που εξέδωσε στα τέλη του 2020, µε τίτλο «Υποστηρικτικό υλικό για τον ασθενή που διαχειρίζεται
την αποκατάστασή του µετά από ασθένεια που σχετίζεται µε COVID-19 λοίµωξη». Ο Οδηγός αυτός
µεταφράστηκε στα Ελληνικά από τον υπεύθυνο Δηµοσίων Σχέσεων του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών Λευτέρη Μπουρνουσούζη και παρουσιάστηκε σε ψηφιακή εκδήλωση τον περασµένο
Δεκέµβριο, µε την παρουσία της εκπροσώπου του Π.Ο.Υ. στην Ελλάδα Μαριάννας Τρίας, των Προέδρων
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιου Εξαδάκτυλου, του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών Πέτρου Λυµπερίδη και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Δηµήτρη Σκουτέλη.
Τον οδηγό µπορείτε να τον βρείτε εδώ: https://www.euro.who.int/en/countries/greece/publications/support-forrehabilitation-self-management-after-covid-19-related-illness-2020-produced-by-whoeurope
Τη σηµασία όµως της αποκατάστασης µετά την COVID-19 και τη συµβολή των φυσικοθεραπευτών φαίνεται
να αναγνωρίζει στην πράξη και το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας, που, µετά από εισήγηση του προέδρου του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέτρου Λυµπερίδη, φαίνεται να εξετάζει θετικά, τόσο την
προσαύξηση της τιµής των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τους επαγγελµατίες υγείας (ιατρούς,
φυσικοθεραπευτές) για την αποκατάσταση ασθενών µε COVID-19 µετά τη νοσηλεία, λόγω των µέτρων
προστασίας που λαµβάνονται, όσο και την απαλλαγή επιστροφής (clawback).
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά: «Η αποκατάσταση των ασθενών µετά την
COVID-19 αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες υγειονοµικές προκλήσεις του καιρού µας. Το να επιστρέψουν
τα εκατοµµύρια των ασθενών αυτών πλήρως λειτουργικοί στις κοινωνικές και επαγγελµατικές τους
υποχρεώσεις, είναι θέµα µείζονος σηµασίας, τόσο για την κοινωνία, όσο και την οικονοµία. Στο πλαίσιο
αυτό και δεδοµένου ότι υπήρχε δυσβάστακτη οικονοµική επιβάρυνση των φυσικοθεραπευτών για την
παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης στην εποχή της πανδηµίας, λόγω των µέτρων
προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται, χαιρετίζουµε την θετική άποψη της ολοµέλειας του Κε.Σ.Υ., που
αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών του Π.Σ.Φ.»
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Οι Φυσικοθεραπευτές διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των
εξειδικευμένων αναγκών των ασθενών με COVID-19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση ασθενών µε COVID-19 µετά τη νοσηλεία
είναι παράγοντας-κλειδί
Παράγοντα κλειδί για µια µακροχρόνια και υγιέστερη ζωή µετά την πανδηµία, χαρακτήρισε την
φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας Dr
Tedros Adhanom, κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του επ’ ευκαιρία της έναρξης του Παγκόσµιου
Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας. Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά µεταξύ 9 – 11 Απριλίου, µε
µεγάλη συµµετοχή, όσον αφορά την παρακολούθηση, αλλά και τις εργασίες (1.180 από όλο τον κόσµο),
µεταξύ των οποίων βραβεύθηκαν 38 εργασίες από 20 χώρες, που ξεχώρισαν για την ποιότητά τους σε όλο
το φάσµα της Φυσικοθεραπείας.
Στις 38 εργασίες που βραβεύτηκαν, οι 2 ήταν από την Ελλάδα, στους τοµείς της παιδιατρικής
φυσικοθεραπείας και της αθλητικής φυσικοθεραπείας. Στο µήνυµά του, ο Dr Tedros ανέδειξε τον
ουσιαστικό ρόλο των φυσικοθεραπευτών 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. Σύµφωνα µε τον Dr. Tedros, ένας στους τρεις ανθρώπους θα
χρειαστεί αποκατάσταση κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια της ζωής του. Για το λόγο αυτό, ο Π.Ο.Υ. θεωρεί
ότι η αποκατάσταση πρέπει να ενσωµατωθεί, µαζί µε τη διαρκή περίθαλψη, σε όλες τις χώρες και
ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια παροχή υγείας.
Τρανή απόδειξη της σηµασίας που δίνει ο Π.Ο.Υ. στην αποκατάσταση είναι και ο σχετικός παγκόσµιος
οδηγός που εξέδωσε στα τέλη του 2020, µε τίτλο «Υποστηρικτικό υλικό για τον ασθενή που διαχειρίζεται
την αποκατάστασή του µετά από ασθένεια που σχετίζεται µε COVID-19 λοίµωξη». Ο Οδηγός αυτός
µεταφράστηκε στα Ελληνικά από τον υπεύθυνο Δηµοσίων Σχέσεων του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών Λευτέρη Μπουρνουσούζη και παρουσιάστηκε σε ψηφιακή εκδήλωση τον περασµένο
Δεκέµβριο, µε την παρουσία της εκπροσώπου του Π.Ο.Υ. στην Ελλάδα Μαριάννας Τρίας, των Προέδρων
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιου Εξαδάκτυλου, του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών Πέτρου Λυµπερίδη και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Δηµήτρη Σκουτέλη. Τον
οδηγό µπορείτε να τον βρείτε εδώ.
Τη σηµασία όµως της αποκατάστασης µετά την COVID-19 και τη συµβολή των φυσικοθεραπευτών φαίνεται
να αναγνωρίζει στην πράξη και το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας, που, µετά από εισήγηση του προέδρου του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέτρου Λυµπερίδη, φαίνεται να εξετάζει θετικά, τόσο την
προσαύξηση της τιµής των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τους επαγγελµατίες υγείας (ιατρούς,
φυσικοθεραπευτές) για την αποκατάσταση ασθενών µε COVID-19 µετά τη νοσηλεία, λόγω των µέτρων
προστασίας που λαµβάνονται, όσο και την απαλλαγή επιστροφής (claw back).
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά: «Η αποκατάσταση των ασθενών µετά
την COVID-19 αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες υγειονοµικές προκλήσεις του καιρού µας. Το να
επιστρέψουν τα εκατοµµύρια των ασθενών αυτών πλήρως λειτουργικοί στις κοινωνικές και
επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις, είναι θέµα µείζονος σηµασίας, τόσο για την κοινωνία, όσο και την
οικονοµία. Στο πλαίσιο αυτό και δεδοµένου ότι υπήρχε δυσβάστακτη οικονοµική επιβάρυνση των
φυσικοθεραπευτών για την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης στην εποχή της
πανδηµίας, λόγω των µέτρων προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται, χαιρετίζουµε την θετική άποψη της
ολοµέλειας του Κε.Σ.Υ., που αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών του Π.Σ.Φ.»
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Η αποκατάσταση αποτελεί παράγοντα κλειδί για µια µακροχρόνια υγιέστερη
ζωή µετά την πανδηµία
Παράγοντα κλειδί για µια µακροχρόνια και υγιέστερη ζωή µετά την πανδηµία, χαρακτήρισε
την φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας Dr Tedros Adhanom, κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του επ’ ευκαιρία της έναρξης του
Παγκόσµιου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας.
Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά µεταξύ 9 – 11 Απριλίου, µε µεγάλη συµµετοχή, όσον
αφορά την παρακολούθηση, αλλά και τις εργασίες (1.180 από όλο τον κόσµο), µεταξύ των οποίων
βραβεύθηκαν 38 εργασίες από 20 χώρες, που ξεχώρισαν για την ποιότητά τους σε όλο το
φάσµα της Φυσικοθεραπείας.
Στις 38 εργασίες που βραβεύτηκαν, οι 2 ήταν από την Ελλάδα, στους τοµείς της
παιδιατρικής φυσικοθεραπείας και της αθλητικής φυσικοθεραπείας.
Στο µήνυµά του, ο Dr Tedros ανέδειξε τον ουσιαστικό ρόλο των φυσικοθεραπευτών 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.
Σύµφωνα µε τον Dr. Tedros, ένας στους τρεις ανθρώπους θα χρειαστεί αποκατάσταση κάποια
στιγµή κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Για το λόγο αυτό, ο Π.Ο.Υ. θεωρεί ότι η αποκατάσταση πρέπει να ενσωµατωθεί, µαζί µε τη
διαρκή περίθαλψη, σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια παροχή υγείας.
Τρανή απόδειξη της σηµασίας που δίνει ο Π.Ο.Υ. στην αποκατάσταση είναι και ο σχετικός παγκόσµιος
οδηγός που εξέδωσε στα τέλη του 2020, µε τίτλο «Υποστηρικτικό υλικό για τον ασθενή που
διαχειρίζεται την αποκατάστασή του µετά από ασθένεια που σχετίζεται µε COVID-19 λοίµωξη».
Ο Οδηγός αυτός µεταφράστηκε στα Ελληνικά από τον υπεύθυνο Δηµοσίων Σχέσεων του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Λευτέρη Μπουρνουσούζη και παρουσιάστηκε σε
ψηφιακή εκδήλωση τον περασµένο Δεκέµβριο, µε την παρουσία της εκπροσώπου του Π.Ο.Υ.
στην Ελλάδα Μαριάννας Τρίας, των Προέδρων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιου
Εξαδάκτυλου, του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέτρου Λυµπερίδη και της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος Δηµήτρη Σκουτέλη.
Τον οδηγό µπορείτε να τον βρείτε εδώ: https://www.euro.who.int/en/countries/greece/publications/support-forrehabilitation-self-management-after-covid-19-related-illness-2020-produced-by-whoeurope
Τη σηµασία όµως της αποκατάστασης µετά την COVID-19 και τη συµβολή των
φυσικοθεραπευτών φαίνεται να αναγνωρίζει στην πράξη και το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας,
που, µετά από εισήγηση του προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Πέτρου Λυµπερίδη, φαίνεται να εξετάζει θετικά, τόσο την προσαύξηση της τιµής των
υπηρεσιών που θα παρέχονται από τους επαγγελµατίες υγείας (ιατρούς, φυσικοθεραπευτές) για
την αποκατάσταση ασθενών µε COVID-19 µετά τη νοσηλεία, λόγω των µέτρων προστασίας
που λαµβάνονται, όσο και την απαλλαγή επιστροφής (clawback).
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά: «Η αποκατάσταση των ασθενών µετά
την COVID-19 αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες υγειονοµικές προκλήσεις του καιρού µας.
Το να επιστρέψουν τα εκατοµµύρια των ασθενών αυτών πλήρως λειτουργικοί στις κοινωνικές
και επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις, είναι θέµα µείζονος σηµασίας, τόσο για την κοινωνία,
όσο και την οικονοµία. Στο πλαίσιο αυτό και δεδοµένου ότι υπήρχε δυσβάστακτη οικονοµική
επιβάρυνση των φυσικοθεραπευτών για την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπευτικής
αποκατάστασης στην εποχή της πανδηµίας, λόγω των µέτρων προστασίας που πρέπει να
λαµβάνονται, χαιρετίζουµε την θετική άποψη της ολοµέλειας του Κε.Σ.Υ., που αποτελεί
δικαίωση των προσπαθειών του Π.Σ.Φ.»
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Προς θετική η εισήγηση του ΚΕΣΥ για αύξηση της τιµής των φυσικοθεραπειών
σε ασθενείς µε covid-19
από healthstories
Παράγοντα κλειδί για µια µακροχρόνια και υγιέστερη ζωή µετά την πανδηµία, χαρακτήρισε την
φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας Dr Tedros
Adhanom, κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του επ’ ευκαιρία της έναρξης του Παγκόσµιου Συνεδρίου
Φυσικοθεραπείας. Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά µεταξύ 9 – 11 Απριλίου, µε µεγάλη
συµµετοχή, όσον αφορά την παρακολούθηση, αλλά και τις εργασίες (1.180 από όλο τον κόσµο), µεταξύ των
οποίων βραβεύθηκαν 38 εργασίες από 20 χώρες, που ξεχώρισαν για την ποιότητά τους σε όλο το φάσµα
της Φυσικοθεραπείας. Στις 38 εργασίες που βραβεύτηκαν, οι 2 ήταν από την Ελλάδα, στους τοµείς της
παιδιατρικής φυσικοθεραπείας και της αθλητικής φυσικοθεραπείας. Στο µήνυµά του, ο Dr Tedros ανέδειξε
τον ουσιαστικό ρόλο των φυσικοθεραπευτών 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. Σύµφωνα µε τον Dr. Tedros, ένας στους τρεις ανθρώπους θα
χρειαστεί αποκατάσταση κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια της ζωής του. Για το λόγο αυτό, ο Π.Ο.Υ. θεωρεί
ότι η αποκατάσταση πρέπει να ενσωµατωθεί, µαζί µε τη διαρκή περίθαλψη, σε όλες τις χώρες και
ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια παροχή υγείας. Τρανή απόδειξη της σηµασίας που δίνει ο Π.Ο.Υ. στην
αποκατάσταση είναι και ο σχετικός παγκόσµιος οδηγός που εξέδωσε στα τέλη του 2020, µε τίτλο
«Υποστηρικτικό υλικό για τον ασθενή που διαχειρίζεται την αποκατάστασή του µετά από ασθένεια που
σχετίζεται µε COVID-19 λοίµωξη». Ο Οδηγός αυτός µεταφράστηκε στα Ελληνικά από τον υπεύθυνο
Δηµοσίων Σχέσεων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Λευτέρη Μπουρνουσούζη και
παρουσιάστηκε σε ψηφιακή εκδήλωση τον περασµένο Δεκέµβριο, µε την παρουσία της εκπροσώπου του
Π.Ο.Υ. στην Ελλάδα Μαριάννας Τρίας, των Προέδρων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιου
Εξαδάκτυλου, του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέτρου Λυµπερίδη και της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος Δηµήτρη Σκουτέλη. Τη σηµασία όµως της αποκατάστασης µετά την COVID-19 και τη
συµβολή των φυσικοθεραπευτών φαίνεται να αναγνωρίζει στην πράξη και το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας,
που, µετά από εισήγηση του προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέτρου Λυµπερίδη,
φαίνεται να εξετάζει θετικά, τόσο την προσαύξηση της τιµής των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τους
επαγγελµατίες υγείας (ιατρούς, φυσικοθεραπευτές) για την αποκατάσταση ασθενών µε COVID-19 µετά τη
νοσηλεία, λόγω των µέτρων προστασίας που λαµβάνονται, όσο και την απαλλαγή επιστροφής (claw back).
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. δήλωσε σχετικά: «Η αποκατάσταση των ασθενών µετά την COVID-19 αποτελεί µια
από τις µεγαλύτερες υγειονοµικές προκλήσεις του καιρού µας. Το να επιστρέψουν τα εκατοµµύρια των
ασθενών αυτών πλήρως λειτουργικοί στις κοινωνικές και επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις, είναι θέµα
µείζονος σηµασίας, τόσο για την κοινωνία, όσο και την οικονοµία. Στο πλαίσιο αυτό και δεδοµένου ότι
υπήρχε δυσβάστακτη οικονοµική επιβάρυνση των φυσικοθεραπευτών για την παροχή υπηρεσιών
φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης στην εποχή της πανδηµίας, λόγω των µέτρων προστασίας που πρέπει
να λαµβάνονται, χαιρετίζουµε την θετική άποψη της ολοµέλειας του Κε.Σ.Υ., που αποτελεί δικαίωση των
προσπαθειών του Π.Σ.Φ.»
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Σηµαντικός παράγοντας η φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση ασθενών µε
covid-19

Μετά τη νοσηλεία
Παράγοντα “κλειδί” για µια µακροχρόνια και υγιέστερη ζωή µετά την πανδηµία, χαρακτήρισε την
φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας Dr Tedros
Adhanom, κατά τη διάρκεια του µηνύµατός του επ’ ευκαιρία της έναρξης του Παγκόσµιου Συνεδρίου
Φυσικοθεραπείας.
Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά µεταξύ 9 – 11 Απριλίου, µε µεγάλη συµµετοχή, όσον αφορά
την παρακολούθηση, αλλά και τις εργασίες (1.180 από όλο τον κόσµο), µεταξύ των οποίων βραβεύθηκαν 38
εργασίες από 20 χώρες, που ξεχώρισαν για την ποιότητά τους σε όλο το φάσµα της Φυσικοθεραπείας. Στις
38 εργασίες που βραβεύτηκαν, οι 2 ήταν από την Ελλάδα, στους τοµείς της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας
και της αθλητικής φυσικοθεραπείας.
Στο µήνυµά του, ο Dr Tedros ανέδειξε τον ουσιαστικό ρόλο των φυσικοθεραπευτών 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. Σύµφωνα µε τον Dr. Tedros, ένας
στους τρεις ανθρώπους θα χρειαστεί αποκατάσταση κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια της ζωής του. Για το
λόγο αυτό, ο Π.Ο.Υ. θεωρεί ότι η αποκατάσταση πρέπει να ενσωµατωθεί, µαζί µε τη διαρκή περίθαλψη, σε
όλες τις χώρες και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια παροχή υγείας.
Ο σχετικός παγκόσµιος οδηγός που εξέδωσε ο ΠΟΥ στα τέλη του 2020, µε τίτλο «Υποστηρικτικό υλικό για
τον ασθενή που διαχειρίζεται την αποκατάστασή του µετά από ασθένεια που σχετίζεται µε COVID-19
λοίµωξη», έχει µεταφραστεί και στα ελληνικά.
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