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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

AΠΟΠΑΜΑ ΣΟΤ ΑΡΙΘ. 30/29-8-2019 (θ. 6) ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 6.: Επικαιροποίηση του «ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  
ΣΟΤ ΥΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟΤ» 

  
 Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η  προφορική εισήγηση του Διευθυντή της 
Διοικητικής Υπηρεσίας κ. Χρήστου Γιωτίτσα  που έχει  ως εξής: 

 
 Σας θέτω υπόψη το αριθ. πρωτ. 22327 έγγραφο του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Παραϊατρικού προσωπικού κ. Γεωργίου Κιτσούλη που έχει ως εξής:  
 
 Μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4898/1/11/2018 (συν. Ι) του 

νέου νομοθετικού πλαισίου του «Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» εισηγούμαι την 
τροποποίηση του υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας του φυσικοθερα-πευτηρίου. 

Στο φυσικοθεραπευτήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 
διενεργούνται φυσικοθερα-πείες σε ασθενείς με δυσλειτουργίες του Μυοσκελετικού 

Συστήματος. Προγράμματα αποκατάστασης για την αντιμετώπιση των 
δυσλειτουργιών του νευρολογικού, καρδιολογικού και αναπνευστικού συ-στήματος 
παρέχονται στο Κέντρο / Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του 

νοσοκομείου. Για την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στο 
φυσικοθεραπευτήριο προβλέπεται: 

- Παραπεμπτικό ιατρού. Σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 2 ο ειδικευμένος ιατρός, 
σχετικής προς την πάθηση του ασθενούς ειδικότητας, παραπέμπει τον ασθενή για 
φυσικοθεραπεία συμπληρώνοντας την διάγνωση και την απαραίτητη σύνδεση με το 

αντίστοιχο ICD-10 στο προβλεπόμενο έντυπο παρα-πεμπτικό του ηλεκτρονικού 
συστήματος. Ο φυσιοθεραπευτής εκτελεί τις αναγκαίες για τον ασθενή φυ-
σιοθεραπευτικές πράξεις, σύμφωνα με την διάγνωση του ιατρού σε παθολογία ή στη 

συμπτωματολογία της συγκεκριμένης ανατομικής περιοχής του σώματος που 
αναγράφεται στο παραπεμπτικό (ICD-10) και όχι σε συνυπάρχοντα προβλήματα 

καθ υπόδειξη του ασθενούς. 
- Έγκριση του παραπεμπτικού. Η ημερομηνία θεώρησης από τον αρμόδιο ελεγκτή 
ιατρό του ΕΟΠΥΥ είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται επί του παραπεμπτικού (παρ. 

5β). 
- Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση. Ο φυσιοθεραπευτής, κατά την νομοθεσία, 

αξιολογεί, επιλέγει και εκτελεί τις αναγκαίες για τον ασθενή φυσιοθεραπευτικές 
πράξεις (άρθρο 39 παρ. 2γ). Η επιλογή των ασθενών, από το σύνολο των πολιτών 
που απευθύνονται για φυσικοθεραπεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

καθώς και του καθορισμού του χρόνου έναρξης των συνεδριών φυσικοθερα-πείας, 
γίνεται με κριτήριο τη σοβαρότητα των αντικειμενικών ευρημάτων / συμπτωμάτων 

του περιστα-τικού που διαπιστώνονται με την Φυσικοθεραπευτική Εξέταση – 
Αξιολόγηση. Αρμόδιος για  την διενέρ-γεια της εξέτασης είναι ο εκάστοτε 
προϊστάμενος/υπεύθυνος ή υπόλογος του φυσικοθεραπευτηρίου. Τα ραντεβού 

κλίνονται με επίσκεψη του ασθενή στο φυσικοθεραπευτήριο ή στο τηλέφωνο  
26510 99450. 
- Έναρξη και Εκτέλεση των συνεδριών. Έχει καθιερωθεί από τον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ 

με τον υπ΄Αρ. Πρωτ.: οικ. 9891-11/03/2013 η έννοια της Συνεδρίας 
Φυσικοθεραπείας, εντός της οποίας εκτελούνται οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις 

που κρίνονται αναγκαίες. Το φυσικοθεραπευτήριο του Πανεπιστημιακού 
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Νοσοκομείου Ιωαννίνων διαθέτει τον προβλεπόμενο από την νομοθεσία 

υποχρεωτικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των φυσικοθεραπευτικών πράξεων.  
- Η επιλογή των  πράξεων, δηλαδή των τεχνικών, μέσων και μεθόδων της 
φυσικοθεραπείας, που θα εφαρμοσθούν είναι σε συνάρτηση με τα 

ευρήματα/συμπτώματα που διαπιστώθηκαν κατά την φυσιοθεραπευτική 
αξιολόγηση και τις προϋποθέσεις επιτυχούς έκβασης για την παροχή  υψηλού επι-

στημονικού και κλινικού επιπέδου εξειδικευμένες για την αντιμετώπιση των 
δυσλειτουργιών του μυο-σκελετικού συστήματος συνεδρίες φυσικοθεραπείας, όπως 
αρμόζει σε τριτοβάθμιο πανεπιστημιακό νο-σοκομείο.  

- Για τον προγραμματισμό των ασθενών και την έναρξη των νέων ασθενών που είναι 
σε λίστες αναμο-νής το διάστημα ολοκλήρωσης των δέκα (10) συνεδριών δεν θα 
υπερβαίνει τις τρείς εβδομάδες. Αυτό προϋποθέτει την τήρηση των 

προγραμματισμένων ραντεβού των συνεδριών από τους ασθενείς. Ο χρόνος 
καθυστέρησης στο εκάστοτε προγραμματισμένο ραντεβού αφαιρείται από τον χρόνο 

θεραπείας του ιδίου ασθενή. Η κάθε συνεδρία, στο νοσοκομείο, πιστοποιείται και 
καταγράφεται ηλεκτρονικά με σάρωση (scanning) του παραπεμπτικού. Οι 
μετεγχειρητικοί και μετατραυματικοί ασθενείς που χρήζουν άμεση αντιμετώπιση 

και ο χρόνος έναρξης των συνεδριών είναι καθοριστικός για την έκβαση της 
θεραπείας καταχωρούνται σε λίστα άμεσης προτεραιότητας με αναμονή 3-4 

εργάσιμων ημερών. Στις περιπτώσεις  αυτών των ασθενών που το κινητικό 
αποτέλεσμα δεν κρίνεται ικανοποιητικό και με βάση το προσδοκώμενο αποτέλεσμα 
προβλέπεται και δίνεται η δυνατότητα συνέχισης με δεύτερο συνεχό-μενο 

παραπεμπτικό. 
- Ο εκάστοτε προϊστάμενος / υπεύθυνος ή υπόλογος του φυσικοθεραπευτηρίου 
φέρει την ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω καθώς επίσης για τη διασφάλιση του 

απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, της ισότιμης 
αντιμετώπισης των πολιτών στην επιλογή των ασθενών, την από-φυγή 

αντιδεοντολογικών συμπεριφορών του προσωπικού, των συνοδών και των ασθενών 
στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου.  
 

Σο Δ.. μετά από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει ομόφωνα 

 
Δέχεται την επικαιροποίηση του «Κανονισμού Λειτουργίας του Φυσικοθεραπευτηρίου 
του νοσοκομείου ως έχει ανωτέρω.  

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ        ΣΑ  ΜΕΛΗ 
ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΙΚΑΡΗ        Δ. ΟΤΛΙΩΣΗ 

          H. ΖΙΩΓΑ 
Η  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ        N. TZAMΠΟΤΡΑ  

ΠΑΠΑΥΩΣΗ ΣΕΛΛΑ        Φ. ΓΙΩΣΙΣΑ 
          Γ. ΥΛΟΤΔΑ  
 

     Ακριβές απόσπασμα   
              Η  Γραμματέας  Δ..   

       

        ΠΑΠΑΥΩΣΗ ΣΕΛΛΑ 
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