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Τα Ταμεία… και η Φυσικοθεραπεία
Αγαπητοί συνάδελφοι, γεια σας!
Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, γενικώς και ειδικώς, μέσα στη άσχημη κατάσταση που βιώνουμε.
Η χώρα μας, δεν πάει και τόσο καλά και οι λόγοι είναι γνωστοί και χιλιοειπωμένοι.
Η κατασπατάλιση των κοινωνικών εφεδριών και κατακτήσεων (οικονομικοί πόροι και παροχές), με
μηδενική παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, είναι ένας από τους πολλούς λόγους.
Σήμερα, όλοι μας βιώνουμε ένα αρνητικό κλίμα σε όλα κοινωνικά επίπεδα. Φυσική συνέπεια είναι
και οι αρνητικές επιδόσεις στη Φροντίδα Υγείας, σε όλους, σχεδόν, τους τομείς!
Ένας τομέας στην Υγεία, που χρόνια τώρα, δεν στηρίζεται σε σταθερά θεμέλια. είναι ο δικός μας τομέας, της Φυσικοθεραπείας, για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι, ότι η επιβίωσή της στηρίχθηκε στην επιλογή της κοστολόγησης και αποζημίωσης των φυσικοθεραπευτικών πράξεων από τα
Ταμεία. Φυσικοθεραπευτικές πράξεις που απέχουν, ως επί το πλείστον, από τις πραγματικές ανάγκες
των ασθενών.
Όμως, οι κοινωνικοί πόροι έχουν μειωθεί σημαντικά. Τα μεγάλα Νοσοκομεία της χώρας έχουν έλλειψη υλικών απαραίτητων για τη διάγνωση και θεραπεία των ασφαλισμένων. Τα Ταμεία μειώνουν
δραματικά τις συντάξεις του κόσμου, όπως και τις φαρμακευτικές παροχές και είναι ζήτημα χρόνου
το ψαλίδισμα ή και κατάργηση των, έτσι κι αλλιώς απαράδεκτων, αποζημιώσεων των φυσικοθεραπευτικών πράξεων.
Οι συνάδελφοι και μαθητές του Ελληνικού Ινστιτούτου McKenzie έχουν ενημερωθεί και γνωρίζουν
ότι η Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία, είναι και θα είναι η μόνη επολογή για τους κλινικούς.
Φυσικοθεραπευτές και γιατροί αντιλάμβάνονται πλέον, και πολύ σύντομα θα το αντιληφθούν και οι
αρμόδιοι Κρατικοί Φορείς, ότι για να αντιμετωπισθούν επιτυχώς τα μυοσκελετικά προβλήματα αλλά
και να ορθοποδήσουν οικονομικά τα ημιθανή Ασφαλιστικά Ταμεία, η Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία, είναι μονόδρομος!
Καμία προσέγγιση δεν είναι τόσο αποτελεσματική, δεν βοηθάει τόσο στην πρόληψη, αλλά και τόσο
οικονομική, όσο η Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία, η οποία είναι η μοναδική που στοχεύει, μέσω
της εκπαίδευσης των ασθενών, στην ανεξαρτησία τους και στην ικανότητά τους για αυτοθεραπεία
δ ι ά β ί ο υ !!!
Σας εύχομαι
καλό και ήρεμο καλοκαίρι
Γιώργος Π. Σπανός
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