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Περίληψη

O αστικός τρόπος ζωής έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, με αποτέλεσμα την 
μείωση της σωματικής λειτουργικής ικανότητας. Εάν αυτές οι επιπτώσεις συνδυαστούν 
με τη φυσιολογική εκφυλιστική διαδικασία λόγω αύξησης της ηλικίας, μπορεί να επέλ-
θει αρνητική  επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Η φυσικοθεραπεία μπο-
ρεί να συμβάλλει στη    βελτίωση της λειτουργικότητας και της γενικής υγείας  στη τρί-
τη ηλικία   και  η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας σημειώνει    το ρόλο  του γη-
ριατρικού φυσικοθεραπευτή. Από  το 2000 έχουν  αρχίσει  διεθνώς οι προσπάθειες αξιο-
λόγησης των υπηρεσιών  φυσικοθεραπείας. Στα πλαίσια των ελληνικών δεδομένων, φαί-
νεται  ότι δεν υπάρχει ισχυρή τεκμηρίωση που να συσχετίζει την  αποτελεσματικότητα 
και την ικανοποίηση των ασθενών με την παροχή φυσικοθεραπείας. Η διαπίστωση αυτή 
οδηγεί στην ανάγκη   αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της φυσικοθεραπείας ώστε 
να εντοπισθούν τα στοιχεία που πιθανόν χρειάζεται να αλλάξουν, για να βελτιστοποιη-
θούν τα θεραπευτικά αποτελέσματα. Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά την διάρκεια της παν-
δημίας Covid-19 o ρόλος της φυσικοθεραπείας αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο 
για τους νοσούντες όσο και για τους μη νοσούντες ηλικιωμένους, . Από τις προαναφερό-
μενες  διαπιστώσεις γεννώνται τα ερωτήματα εάν στην Ελλάδα, υπάρχει τεκμηριωμένος  
σχεδιασμός παροχής φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης σε άτομα της τρίτης ηλικίας, εάν 
έχει αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της,  η αντίληψη και ο βαθμός   ικανοποίησης των 
ασθενών με  λειτουργικά προβλήματα σε σχέση με την παροχή φυσικοθεραπείας;

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει, τις πολιτικές υγείας που αφορούν στη φυσι-
κοθεραπευτική παρέμβαση  και επηρεάζουν την ποιότητα της γενικής, σωματικής και ψυ-
χικής υγείας των ηλικιωμένων καθώς και της λειτουργικότητας σε ελληνικό αστικό πλη-
θυσμό της τρίτης ηλικίας. Επιπλέον, στόχος είναι να μελετηθεί η αντίληψη και ο βαθμός 
ικανοποίησης αυτών των ασθενών σε σχέση με την φυσικοθεραπευτική παρέμβαση. Η 
μελέτη επικεντρώνεται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, ως κατηγορία ατόμων ειδικού πλη-
θυσμού που  βρίσκεται στο ερευνητικό προσκήνιο λόγω της αλλαγής των δεικτών του μέ-
σου όρου  ηλικίας και ποιότητας ζωής. 

 Μεθοδολογία Επελέγη να γίνει περιγραφική, συγκριτική μελέτη παρατήρησης  των 
αποτελεσμάτων μεταξύ μιας ομάδας ατόμων της τρίτης ηλικίας που είχε δεχθεί φυσικο-
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θεραπευτική παρέμβαση για μυοσκελετικά προβλήματα, η οποία καθορίζεται ως ομάδα 
Α, και μιας ομάδας χωρίς φυσικοθεραπευτική παρέμβαση, η οποία καθορίζεται ως ομά-
δα ελέγχου Β. Σε ό,τι αφορά στη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση, τέθηκε ως βασική προϋ-
πόθεση να έχει εφαρμοστεί κινησιοθεραπεία σε όλα τα μέλη της ομάδας παρέμβασης. Για 
τους σκοπούς της μελέτης οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολό-
γιο SF36 υπό την επίβλεψη ατόμου ανεξάρτητου προς την έρευνα. Επιπλέον συλλέχθη-
καν δεδομένα που αφορούσαν γενικά και κλινικά χαρακτηριστικά του δείγματος, όπως το 
μορφωτικό επίπεδο, το φύλο, η ηλικία και ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων, με 
ερωτηματολόγιο τύπου πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Το ερωτηματολόγιο και ο σχεδια-
σμός της έρευνας εγκρίθηκαν από την επιτροπή Βιοηθικής, της Ιατρικής Υπηρεσίας του 
Γενικού Νοσοκομείου Πατησίων. Η μελέτη σχεδιάστηκε να διεξαχθεί με απλή τυχαιοποί-
ηση στους χώρους του εξωτερικού παθολογικού ιατρείου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. 
Διανεμήθηκαν 300 ερωτηματολόγια μέσα σε διάστημα 2 μηνών. 

Αποτελέσματα Απαντήθηκαν 201 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων τα 90 αφορούσαν 
άνδρες με μέση τιμή ηλικίας 69,57 και τα 111 γυναίκες με μέση τιμή ηλικίας 70,32. Από 
τους συμμετέχοντες οι 99  εντάχθηκαν στην ομάδα παρέμβασης Α (μέση τιμή ηλικίας 
68,67 έτη) και οι 102 εντάχθηκαν  στην ομάδα ελέγχου Β (μέση τιμή ηλικίας  70,02 έτη). 
Τα κριτήρια εισόδου στην έρευνα ήταν η ηλικία από 60 έως 85, η ολοκλήρωση της φυσι-
κοθεραπευτικής παρέμβασης ένα μήνα πριν την εισαγωγή στην έρευνα, η απουσία σοβα-
ρών μυοσκελετικών δυσλειτουργιών, πριν την είσοδο σε αυτή την ηλικία, και η κατανό-
ηση της ελληνικής γλώσσας. Το χρονοδιάγραμμα της συγκέντρωσης δεδομένων ορίστη-
κε στους δυο μήνες  Η ανάλυση της μελέτης  είναι  περιγραφική και σε αυτήν  καταγρά-
φονται οι συχνότητες και τα ποσοστά των συμμετεχόντων ανά κατηγορία για τις κατηγο-
ρικές μεταβλητές  και η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση, το ελάχιστο και το μέγιστο για τις 
συνεχείς μεταβλητές. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με  το στατιστικό πακέτο SPSS, version 
17.00 (SPSS Inc, Chicago, IL). Όλοι οι στατιστικοί έλεγχοι ήταν διπλής κατεύθυνσης (two-
sided).  

Βρέθηκε ότι τα δημογραφικά και κλινικά  χαρακτηριστικά των     συμμετεχόντων παρου-
σιάζουν ομοιογένεια. Στην ομάδα παρέμβασης  συμμετείχαν 42 άνδρες και 60 γυναίκες. 
Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν  χρήστες του ασφαλιστικού κρατικού φορέα τους. Ποσοστό 
79,4%, έλαβε  θεραπεία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, Όσον αφορά στην παράμετρο γενική  
υγεία, οι παράγοντες που εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά  αποτελέσματα  είναι το φύλο, 
το μορφωτικό επίπεδο και η περιοχή του μυοσκελετικού προβλήματος. Οι γυναίκες έχουν 
5 μονάδες μικρότερο δείκτη γενικής υγείας σε σχέση με τους άνδρες (p=0,070οριακά), 
τα άτομα με ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης έχουν 7,3 μονάδες μικρότερο δείκτη σε σχέ-
ση με αυτά χωρίς ανώτατη εκπαίδευση (p=0,029), τα άτομα με πρόβλημα στα άνω άκρα 
έχουν 18,9 μονάδες μικρότερο δείκτη σε σχέση με αυτά χωρίς πρόβλημα (p<0,0005), τα 
άτομα που παίρνουν φάρμακα έχουν 9,8  μονάδες μικρότερο δείκτη σε σχέση με αυτά που 
δεν παίρνουν (p=0,001) και τα άτομα της ομάδας παρέμβασης έχουν 6,4 μονάδες μεγα-
λύτερο δείκτη γενικής υγείας σε σχέση με αυτά της ομάδας ελέγχου (p=0,035).Αναφορι-
κά με την παράμετρο κοινωνικότητα, οι παράγοντες που εμφανίζουν στατιστικά σημαντι-
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κά  αποτελέσματα είναι επίσης το μορφωτικό επίπεδο και η περιοχή του προβλήματος. Τα 
άτομα με ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης έχουν 12,8 μονάδες μικρότερο δείκτη στην ανά-
πτυξη κοινωνικού ρόλου σε σχέση με αυτά χαμηλότερης εκπαίδευσης (p=0,005), τα άτο-
μα με προβλήματα στα κάτω άκρα έχουν 12,4 μονάδες μικρότερο δείκτη σε σχέση με τα 
αντίστοιχα άτομα χωρίς δυσλειτουργίες κάτω άκρων (p=0,015) και τα άτομα που δέχθη-
καν φυσικοθεραπευτική παρέμβαση έχουν 8,2 μικρότερο δείκτη σε σχέση με τα άτομα 
της ομάδας ελέγχου (p=0,048). Αναφορικά με την παράμετρο ψυχική υγεία, οι παράγο-
ντες που εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά  αποτελέσματα είναι η περιοχή του προβλή-
ματος και η ηλικία. Η  αύξηση της ηλικίας ανά ένα έτος μειώνει κατά 0,40 μονάδες την 
ψυχική υγεία (p=0,055) και τα άτομα με προβλήματα στα άνω άκρα έχουν 12,3 μονάδες 
μικρότερο δείκτη ψυχικής υγείας σε σχέση με αυτά που έχουν καλή λειτουργικότητα άνω 
άκρων (p=0,012), σε αντίθεση με τα κάτω άκρα που, όπως προαναφέρθηκε, σε σημαντι-
κό βαθμό επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνικότητα. Από τα αποτελέσματα των ερωτήσε-
ων που αφορούσαν στην αντίληψη των χρηστών, εάν η φυσικοθεραπεία τους βοήθησε, 
προκύπτει ότι πολύ υψηλό ποσοστό έχει θετική αντίληψη για την αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας. Ποσοστό 73,5 % δηλώνει πολύ θετικά σε σχέση  με 14,7% που δηλώνει μέ-
τρια ή μόνο 2,9 % που δηλώνει καθόλου. Σε ότι αφορά στα αποτελέσματα των ερωτήσεων 
του βαθμού ικανοποίησης του δείγματος προκύπτει ότι 61,8% δηλώνουν πάρα πολύ ικανο-
ποιημένοι και 23,5% πολύ ικανοποιημένοι. 79,4% επιθυμούσαν να επαναλάβουν τη θερα-
πεία, και κανείς δεν αρνήθηκε απόλυτα να την επαναλάβει. Ακολούθως,  73,5% δηλώνουν 
ότι πιστεύουν  στην βοήθεια  από την θεραπεία,  ποσοστό 36,8% συνέχισε συστηματική 
φαρμακευτική αγωγή. Είναι ιδιαίτερης σημασίας εύρημα,  εάν συσχετισθεί με τα αποτε-
λέσματα της γενικής υγείας, όπου φαίνεται ότι τα άτομα που παίρνουν φάρμακα έχουν 9,8 
μονάδες μικρότερο δείκτη σε σχέση με αυτά που δεν παίρνουν (p=0,001) και τα άτομα της 
ομάδας παρέμβασης έχουν 6,4 μονάδες μεγαλύτερο δείκτη γενικής υγείας σε σχέση με 
αυτά της ομάδας που δεν είχαν δεχθεί φυσικοθεραπεία (p=0,035). H συσχέτιση του βαθ-
μού ικανοποίησης με το φύλο έδειξε ότι οι άνδρες δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι 
με στατιστικά σημαντική διαφορά από τις γυναίκες (p=0,023). Oι συμμετέχοντες περίμε-
ναν κατά μέσο όρο 13 ημέρες για την έναρξη της θεραπείας τους. H μέση τιμή επισκέψεων 
στην έρευνα καταγράφηκε 14,5. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα γενικά αποτελέσματα συμπίπτουν με την διεθνή και ελληνι-
κή βιβλιογραφία, όπως και η θετική αντίληψη για την φυσικοθεραπεία. Διαπιστώνεται ότι 
το κριτήριο της κινησιοθεραπείας, ως μέσο θεραπείας για τους ηλικιωμένους, έχει πολυ-
παραγοντικά θετικά αποτελέσματα στην γενική υγεία μέσω της βελτίωσης της λειτουρ-
γικότητας και της αντιμετώπισης της κινησιοφοβίας ενισχύοντας την κοινωνικότητα και 
την ψυχική υγεία, διότι μπορεί να μειώσει το αίσθημα ανασφάλειας κατά τις μετακινή-
σεις τους, εύρημα που συμφωνεί με τα διεθνή δεδομένα. Σημειώνεται ότι  η φυσικοθερα-
πεία φαίνεται ότι  ενισχύει την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής. Συνοψί-
ζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, επιβεβαιώνεται η αντίληψη ότι η αξιο-
λόγηση του βαθμού ικανοποίησης των ατόμων της τρίτης ηλικίας που δέχθηκαν φυσικο-
θεραπευτική φροντίδα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Στην περίπτωση ασθενών με μυ-
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οσκελετικές δυσλειτουργίες φαίνεται ότι αυτή η θεραπευτική προσέγγιση βελτιώνει την 
ποιότητα ζωής τους επιδρώντας θετικά σε βιολογικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επί-
πεδο αφ ένός και αφ έτέρου δημιουργεί θετικές αντιλήψεις και υψηλό ποσοστό ικανοποί-
ησης στους χρήστες  υπηρεσιών φυσικοθεραπείας μέσω της  ασφάλισης τους. Παρά ταύ-
τα εντοπίζονται στοιχεία τα οποία  δυνητικά θα επηρέαζαν αρνητικά το θεραπευτικό απο-
τέλεσμα. Σε αυτά καταγράφονται η καθυστέρηση στο χρόνο έναρξης της θεραπείας και ο 
ανεπαρκής αριθμός συνεδριών με τον τρόπο που προκαθορίζονται από τον ασφαλιστικό 
φορέα. Καταγράφηκε η τάση στην αντίληψη των συμμετεχόντων, ότι δεν είχαν ικανοποι-
ητική ενημέρωση και κάλυψη της θεραπείας τους. Τα στοιχεία που αναφέρονται είναι δυ-
νατόν να τροποποιηθούν προς θετική κατεύθυνση μέσα από τον σχεδιασμό παροχής των 
θεραπευτικών υπηρεσιών. Είναι πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις στην πολιτική που μπορεί 
να χαράξει ο κρατικός μηχανισμός μέσω των ασφαλιστικών και άλλων  φορέων διαμορ-
φώνοντας κατάλληλες οδηγίες και κλινικές συστάσεις  για  τον αριθμό των συνεδριών, το 
είδος της θεραπείας, ελέγχοντας παράλληλα τους αρνητικούς παράγοντες που μπορεί να 
καθυστερούν την έναρξη της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης. Η σχεδόν καθολική συμ-
μετοχή του δείγματος να καταθέσει τις απόψεις του οδηγεί στην συμπερασματική πεποί-
θηση, ότι η διαδικασία αξιολόγησης των θεραπευτικών αποτελεσμάτων από τους χρή-
στες των υπηρεσιών υγείας είναι ευπρόσδεκτη και κατ έ́πεκταση απαραίτητη, διότι τοπο-
θετεί τον ασθενή στο κέντρο του συστήματος. Τα ευρήματα ήταν αρκετά κατατοπιστικά, 
όσον αφορά την επικράτηση των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητι-
κά τους  Έλληνες ηλικιωμένους και τις λειτουργικές επιπτώσεις  που παρουσιάζονται πιο 
συχνά. Αναδεικνύεται, η ανάγκη πολυπαραγοντικών μελετών, σε σχέση με την  τρίτη ηλι-
κία. Κρίνεται απαραίτητο να σχεδιαστούν  νέες έρευνες με  δειγματοληψία από διαφορετι-
κές περιοχές της Ελλάδας κι έτσι να προστεθούν στοιχεία με γεωπολιτικές διαφορές, όπως 
το ηπειρωτικό ή νησιωτικό περιβάλλον, ο τρόπος διαβίωσης, το επάγγελμα, η προσβασι-
μότητα σε υπηρεσίες φυσικοθεραπείας εκτός αστικού περιβάλλοντος κλπ. Επιπλέον χρή-
σιμο θα είναι  να υπάρχει δυνατότητα επανεκτίμησης στο σχεδιασμό των νέων μελετών. 
Από τα δεδομένα αυτά θα μπορούσε να προκύψει μία πολυπαραγοντική μελέτη των λει-
τουργικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, έτσι ώστε να τεκμηριωθεί 
η ανάγκη κλινικής εξειδίκευσης στη φυσικοθεραπεία και να οργανωθεί η πρόσβαση στις 
κατάλληλες υπηρεσίες ώστε να λειτουργήσει ως τριτογενής πρόληψη των λειτουργικών 
δυσκολιών, να συμβάλλει στην μείωση της πολυφαρμακίας και στην βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής. Η αντίληψη των ασθενών για την αποτελεσματικότητα της φυσικοθεραπείας 
μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό στον σχεδιασμό πολιτικής. Ο χώρος της υγείας είναι 
σε εποχή αλλαγών και πρέπει τα επαγγέλματα υγείας να αποδείξουν και να αναδείξουν το 
ποσοστό που τους αναλογεί στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών σήμερα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Φυσικοθεραπεία, πολιτική, υγεία, Τρίτη ηλικία, ηλικιωμένοι, γήρανση
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Abstract

Health policies and health sciences
The case of Physiotherapy
Applications in elderly adults
      

INTRODUCTION

Technological advancements, scientif ic achievements in the healthcare f ield and 
improvements in living conditions have reduced the mortality rate and led to a significant 
increase in average life expectancy. However, at the same time, populations in urban 
centres have grown, and individuals’ way of life has led to many negative consequences on 
their health, such as a reduction in physical function. The World Confederation of Physical 
Therapy (WCPT) states that physiotherapy, as a therapeutic intervention, can help prevent 
decline in functionality and improve the quality of life as people grow older. According to 
the international bibliography, physiotherapy can propose specialized treatment protocols 
for the elderly, both with therapeutic exercise and with analgesic methods. The WCPT 
recognizes the specialization of geriatric physiotherapy as an official specialty. In addition, 
it determines that it belongs to the "regulated professions". Since 2000, some European 
National Health Services have launched an effort to evaluate physiotherapy services. In the 
context of data from Greece, it seems that there is no strong documentation that correlates 
the effectiveness and satisfaction of patients with the benefits of physiotherapy. This 
finding leads to the need to evaluate physiotherapy’s effectiveness with appropriate tools to 
identify elements that must be changed, in the short or long term, to optimize therapeutic 
effects. It is noteworthy that during the Covid-19 pandemic the role of physiotherapy 
became particularly important, both for the sick and the non-sick elderly, who were forced 
to limit their outdoor physical activity as part of measures for protection against the spread 
of the virus. However, it seems that the effectiveness of physiotherapy intervention in 
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the elderly in Greece today has not been adequately assessed. From the above findings, 
the question arises, what are the parameters that affect the quality of life of the elderly 
receiving physiotherapy with the current services. In addition, the findings lead to the 
need of evaluating the physiotherapy effectiveness, in order to identify the elements that 
may need to be changed, to optimize the therapeutic results and provide effective Health 
services to the elderly adults. 

The purpose of this study was to investigate the health policies related to physiotherapy 
intervention and that affect the quality of general, physical and mental health of the elderly 
as well as the functionality of the Greek urban old population. Additionally, the aim of 
the study was to carry out an investigation of the perception and the degree of satisfaction 
with physiotherapy by these patients with musculoskeletal problems. The study focuses on 
this age group, as a category of people in the special population that is in the forefront of 
research due to the change in the indicators of the average age and life quality.

RESEARCH METHODOLOGY 

An observational study was designed for a group of third-age people who had participated 
in a physiotherapeutic intervention for musculoskeletal problems, called group A, with 
another group of individuals of the same age who did not participate in a physiotherapeutic 
intervention, called control group B, designated. In terms of physiotherapy, it was essential 
that all members of group A had ten kinesiotherapy sessions, regardless of having used 
any other physiotherapeutic method. For research purposes, the participants were asked to 
answer the IQOLA SF-36 questionnaire Greek Standard Version 1.0, under the supervision 
of a person not involved in the research. Furthermore, some basic demographic data, such 
as educational level, sex and age, as well as data about satisfaction were collected, with a 
Likert five-point scale questionnaire. The research proposal was approved by the Bioethics 
Committee of the General Hospital of Patisia. The study was designed to be conducted 
with simple randomization. The data were collected at the outpatient services area at the 
Internal Medicine Clinic of the General Hospital of Patisia. Three hundred questionnaires 
were distributed in total, every Tuesday and Thursday, to every third user appearing in the 
aforementioned medical services area, over a 2-month span. 

Results  A total of 201 questionnaires were answered; 90 of the questionnaires were 
answered by males of an average age of 69.57, and 111 of them were answered by females 
of an average age of 70.32. Ninety-nine of the participants received musculoskeletal 
physiotherapy and were assigned to the physiotherapy group named group A (average 
age of 68.67 years), and 102 of them were assigned to the non-physiotherapy group named 
group B (average age of 70.02 years). The inclusion criteria were as follows: age between 
60 and 85 years old, the completion of the physiotherapy intervention one month before the 
introduction to the research, the absence of serious musculoskeletal dysfunctions before 
reaching the age of 60 years and the ability to read and speak Greek. The duration of the 
data collection process was restricted to less than a two-month span to ensure homogeneity 
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in exterior and interior conditions, such as weather, social events, work, insurance and any 
other changes in health services. The statistical analysis of the study is descriptive. The 
frequencies and rates of the participants in each category of the categorical variables and 
the average, standard deviation, minimum and maximum of the continuous variables were 
recorded. The data were analysed with the statistical package SPSS, version 17.00. All of 
the statistical tests were two-sided. A p-value of <0.05 indicated a statistically important 
difference. Moreover, important differences with borderline statistical significance were 
recorded (0.05<P<0.1). The statistical analyses of the data indicated homogeneity of the 
data of the two groups.The numbers of males and females were relatively equal, and 
the educational levels of the participants did not display noteworthy differences. The 
members in group A (50.7%) had ratings nearly equal to those in group B. The body areas 
influenced by the age-related diseases spanned the whole body. Additionally, homogeneity 
appeared in groups that had both individuals who were medication-receiving (yes, 
58.2%) and individuals who were non-receiving. Regarding the general health parameters 
questionnaire, the factors that showed statistically important results are as follows: females 
in group A had a lower rating by 5 units on general health than did the males (p=0.070 
borderline), individuals with higher education had a lower rating by 7.3 units than those 
without higher education (p=0.029), individuals with upper limb problems had a lower 
rating by 18.9 units than those without problems (p<0.0005), individuals on medication 
had a lower rating by 9.8 units than those who were not on medication (p=0.001), and the 
individuals in the intervention group had a higher rating by 6.4 units on general heath than 
those in the control group (p=0.035). With regard to the parameter of sociability, the factors 
that showed statistically important results are as follows: individuals with a higher level 
of education had a lower rating by 12.8 units on social role than those with a lower level of 
education (p=0.005), individuals with lower limb problems had a lower rating by 12.4 units 
than individuals without lower limb dysfunctions (p=0.015), and individuals who received 
a physiotherapeutic intervention had a lower rating by 8.2 units than the individuals in 
group B (p=0.048). With regard to the parameter of the mental health questionnaire, the 
factors that showed statistically important results are as follows: an increase in age by 
one year lowered mental health ratings by 0.40 units (p=0.055), and the individuals with 
upper limb problems had a lower rating by 12.3 units on mental health than those who had 
good upper limb function (p=0.012). In contrast, the lower limb function, as mentioned 
above, negatively affects sociability to a significant degree. Regarding the perception of 
the sample and its degree of satisfaction with the physiotherapy intervention, the statistical 
analysis showed that they needed a mean of 14.5 physiotherapy sessions, with a mean start 
delay of 13 days. Nevertheless, 73.5% had a positive opinion about physiotherapy, 61.8% 
were satisfied with it and 79.4% would like to repeat the therapy. It was recorded that 
30.3% stopped the medication, 25.4% continued with it on an occasional basis and 36.8% 
continued systematically. Males were significantly more satisfied (p=0.023) in comparison 
to females, 24.4% of the participants state that they are very satisfied with the way their 
treatment was covered, and 36.3% satisfied.
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CONCLUSIONS

From this study, and in relation to the international literature, the effect of physiotherapy 
on the general health of the elderly adults became clearer. It seems that physiotherapy 
contributes to the improvement of general health, with a positive effect on social roles 
and mental health, regardless of whether the individuals receive medication. The results 
were very informative about the dominant effects of the various factors that positively 
and negatively affect older Greek people and the functional consequences that frequently 
develop. It was found that the criterion of kinesiotherapy, as a method of treatment for the 
elderly, has multifactorial positive effects on general health by improving functionality 
and addressing kinesiophobia by enhancing sociability and mental health, because it can 
reduce the feeling of insecurity when moving, a finding that is consistent with international 
data. It is noted also that kinesiotherapy seems to enhance the effectiveness of medication. 

 Regarding the perception of the therapy by the participants, it is shown that the elderly 
adults declare satisfied from physiotherapy, they believe that they were helped and would 
like to repeat it. Regarding their therapy’s beginning, it was found that there was a delay. 
Although the number of sessions performed was regarded as sufficient, the way that 
the therapy was covered by insurance and the information that was provided were not 
considered to be satisfactory. Nevertheless, elements are identified that would potentially 
adversely affect the therapeutic outcome. They record the delay in the time of starting the 
treatment and the insufficient number of sessions according to what is predetermined by 
the insurance agency. In the perception of the participants, it was recorded that they did 
not have sufficient information about their treatment and the insurance coverage. The 
elements mentioned can be modified in a positive direction through the planning of the 
provision of therapeutic services. These are very useful observations on the policy that the 
state mechanism can make through the insurance agencies and other bodies, formulating 
appropriate instructions and clinical recommendations for the number of sessions, the 
type of treatment, while controlling the negative factors that may delay the beginning of 
physiotherapy intervention. The almost 100% participation of the sample to present its 
views leads to the conclusion that the process of evaluating the therapeutic results by health 
service users is welcome and therefore necessary, because it places the patient at the center 
of the system. 

However, the project has some limitations. First, it was conducted within a specific 
time period, and it does not have the advantage of re-evaluation. There were no before 
and after intervention data. Furthermore, it was not possible to separate the kinds of 
physiotherapeutic intervention and all the methods that might have been applied, and 
personal kinesiotherapy was chosen as a criterion only. For these reasons, it is deemed 
necessary to conduct new research with a larger sample population and a focus on the 
disease that each participant suffers. It would be useful to expand the study to include other 
physiotherapeutic methods, such as group kinesiotherapy, consulting physiotherapy, and 
hydrotherapy, and their interactions with other interventions, such as occupational therapy, 
nutrition and psychological support. Last, it could include sample populations from different 
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areas in Greece to add elements such as the climate of the area in which the participants 
live, the temperature, whether they live in a continental or an island environment, the way 
of life, and job. From these data, a comparison of functional problems that older individuals 
face can be conducted, depending on the place and way of life, as well as risk factors in the 
different Greek regions. Thus, properly organized and well-specialized physiotherapy can 
be prescribed for Greek individuals of the third age and can function as a method of tertiary 
prevention of musculoskeletal dysfunction, contribute to a reduction in the prevalence of 
polypharmacy and improve individuals’ quality of life. 

Summarizing the results of the present study, it is confirmed that the assessment of the 
degree of satisfaction of the elderly who received physiotherapy care is a very useful tool. In 
the case of patients with musculoskeletal disorders, it seems that this therapeutic approach 
improves their quality of life by having a positive effect on biological, social and emotional 
levels on the one hand and on the other hand creates positive perceptions and a high level 
of satisfaction among physiotherapy users through their insurance. The findings were quite 
informative regarding the prevalence of various factors that positively or negatively affect 
the Greek elderly and the functional effects that occur more often. The positive message 
that emerges from this and the mentioned Greek studies is that the process of research 
documentation for the evaluation of the quality of physiotherapy in Greece has begun. 
Patients' perceptions of the effectiveness of physiotherapy can be a useful guide in policy 
making. The field of health is undergoing changes and the health professions must prove 
and highlight their role in the provision of qualitative services.
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ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟ 1

Εισαγωγή

O αστικός τρόπος ζωής έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, με αποτέλεσμα την 
μείωση της σωματικής λειτουργικής ικανότητας. Εάν αυτές οι επιπτώσεις συνδυαστούν 
με την φυσιολογική εκφυλιστική διαδικασία λόγω αύξησης της ηλικίας, μπορεί να επέλ-
θει αρνητική  επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Όπως υποστηρίζει η Πα-
γκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy,WCPT 
2016), η φυσικοθεραπεία, ως θεραπευτική παρέμβαση, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά 
στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της γενικής υγείας σε άτομα αυτής της πληθυσμι-
ακής ομάδας. Από την διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας  προκύπτει ότι η φυσικο-
θεραπεία τόσο με τη θεραπευτική άσκηση όσο και με τις αναλγητικές μεθόδους που παρέ-
χει (Karakasidou et al 2013) μπορεί να στηρίξει εξειδικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα 
για την τρίτη ηλικία. Το τμήμα γηριατρικής φυσικοθεραπείας της Παγκόσμιας Ομοσπον-
δίας Φυσικοθεραπείας (IPTOP, World Confederation of Physical Therapy 2018), ως εταί-
ρος της Παγκόσμιας Ένωσης Επαγγελμάτων Υγείας (World Health Professions Alliance) 
αναγνωρίζει την εξειδίκευση του γηριατρικού φυσικοθεραπευτή. Επιπλέον, καθορίζει 
ότι ανήκει στα «ρυθμισμένα επαγγέλματα», όπως ιατροί, νοσηλευτές, οδοντίατροι, μαί-
ες, κτηνίατροι και φαρμακοποιοί. Μετά το 2000 στις ευρωπαϊκές εθνικές υπηρεσίες υγεί-
ας (Monnin et al 2002, East Cheshire NHS Trust 2016) αναγνωρίζεται η σημασία της ποι-
οτικής προσφοράς της φυσικοθεραπείας και αρχίζουν διαδικασίες αξιολόγησης των υπη-
ρεσιών φυσικοθεραπείας. Στα πλαίσια των ελληνικών δεδομένων, φαίνεται ότι δεν υπάρ-
χει ισχυρή τεκμηρίωση αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης των 
ασθενών των παροχών φυσικοθεραπείας (Μαστρογιάννη και συν 2016, Χριστοδουλίδου 
και συν 2015). Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στην ανάγκη αξιολόγησης της αποτελεσματικό-
τητας της φυσικοθεραπείας με κατάλληλα εργαλεία, ώστε να εντοπισθούν βραχυπρόθε-
σμα και μακροπρόθεσμα τα στοιχεία που πιθανόν χρειάζεται να αλλάξουν, ώστε να βελτι-
στοποιηθούν τα θεραπευτικά αποτελέσματα. 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η διαπίστωση ότι κατά την διάρκεια της πανδημίας Covid-19 
o ρόλος της φυσικοθεραπείας αναδείχθηκε  σημαντικός, τόσο για τους νοσούντες ηλικιω-
μένους και μη, όσο και για τους μη νοσούντες ηλικιωμένους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να 
περιορίσουν την φυσική τους δραστηριότητα στα πλαίσια των μέτρων για την μείωση της 
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διασποράς του ιού (Balbi et al 2020). 
Από την διερεύνηση του χώρου της υγείας, μέσα από τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τα 

ασφαλιστικά ταμεία, προέκυψαν οι περαιτέρω διαπιστώσεις:
 •Παρόλο που ο  ελληνικός πληθυσμός της τρίτης ηλικίας συνεχώς αυξάνεται ποσοτικά, 
δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μακροπρόθεσμα σχέδια για την βελτίωση  της ποιότητας 
της ζωής αυτού και φαίνεται ότι δεν αναπτύχθηκαν πολιτικές στο χώρο της υγείας που 
να αξιολογούν και να αποτιμούν την αποτελεσματικότητα των φυσικοθεραπευτικών 
υπηρεσιών.
 •Επιπλέον παρόλο που η φυσικοθεραπεία αποτελεί διεθνώς απαραίτητο στοιχείο θερα-
πευτικής παρέμβασης, στην Ελλάδα η εξειδίκευση  της Γηριατρικής Φυσικοθεραπεί-
ας δεν αναγνωρίζεται  επαγγελματικά  και η μετεκπαίδευση βασίζεται σε διαδικασί-
ες δια βίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κυρίως σε επίπεδο ατομικών  πρωτοβουλιών.
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ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟ 2

Υγεία - Ιστορική Διαδρομή

2.1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Η  έννοια  του όρου «ασθένεια» έχει καταγραφεί κατά την αρχαιότητα ως τιμωρία για τις 
ανθρώπινες αμαρτίες. Η θεοκρατική αντίληψη οδηγούσε σε θεραπευτικές προσεγγίσεις 
βασισμένες σε φιλοσοφικές - θρησκευτικές  αναλύσεις  (Κατσουγιαννόπουλος 1992). Η 
μελέτη των πλαισίων εξέλιξης  επαγγελμάτων υγείας, ως διεργασιών που έχουν ιστο-
ρική αξία, μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση θεραπευτικών πρακτικών, συμ-
περιλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένα ιστορικά πλαί-
σια (Accioli 2006). Μέσα στα πλαίσια της ιστορικής διερεύνησης του χώρου της υγεί-
ας, συναντώνται πράξεις που προσομοιάζουν με φυσικοθεραπευτικές.  Σύμφωνα με τον 
Τσακωνιάτη (1975), στην Κίνα εμφανίζονται «στοιχεία» φυσικοθεραπευτικής προσέγ-
γισης 2500 έτη π.Χ., στην Ινδία 1700 έτη π.Χ. και στην Αίγυπτο 1900 έτη π.Χ. Στην Ελ-
λάδα, τα Ασκληπιεία, εκτός από χώροι λατρείας, επί της ουσίας λειτουργούσαν ως χώ-
ροι προσέλευσης και περιποίησης ασθενών με θεραπευτικές μεθόδους που προσομοί-
αζαν με τις φυσικοθεραπευτικές. Αναφέρεται ότι ο Ηρóδιĸος(440-484 π.Χ.), Έλλη-
νας ιατρός του πέμπτου αιώνα π.Χ., χρησιμοποίησε πρώτος την άσκηση για θεραπευ-
τικούς σκοπούς και θεωρείται ένας από τους δασκάλους του Ιπποκράτη(460-370 π.X.). 
Συνιστούσε, επίσης, την καλή διατροφή και τη μάλαξη με την χρήση βοτάνων και ελαί-
ων, ενώ οι θεωρίες του έγιναν θεμέλιο της αθλητικής ιατρικής (Snow 1912).  O Ιπποκρά-
της και οι μαθητές του χρησιμοποιούσαν, επίσης για θεραπευτικούς σκοπούς, την μά-
λαξη, τους χειρισμούς και την υδροθεραπεία. Ο Αριστοτέλης (384-322 π.X.) αναφέρε-
ται στην γεωμετρική ανάλυση της βάδισης και τους νόμους που διέπουν την ανθρώπι-
νη κίνηση, όπως μοχλοί, κέντρο βάρους, κ.λ.π. Κατά την ελληνική και ελληνιστική επο-
χή, τέθηκαν οι βάσεις για την αντιμετώπιση της ασθένειας με θεραπευτικές προσεγ-
γίσεις, οι οποίες σήμερα είναι δυνατόν να ερμηνευτούν επιστημονικά. Στη Ρωμαϊκή 
εποχή, οι Έλληνες ιατροί μετακινήθηκαν σε όλη την αυτοκρατορία και μετέφεραν τις 
γνώσεις και την εμπειρία, τις οποίες συνδύασαν με τις επικρατούσες απόψεις των άλ-
λων λαών. Εκτός από τον Ιπποκράτη, και άλλοι,  όπως  ο Ασκληπιάδης (120-40 π.X.) συ-
νέβαλαν στην εξέλιξη της αντιμετώπισης της ασθένειας, ξεπερνώντας την θεοκρατική 
αντίληψη και θέτοντας βάσεις για την φιλοσοφία της φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης 
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(Snow 1912, Γιαπιτζάκης&συν.2013). Μεταγενέστερος εμφανίζεται στην Ρωμαϊκή περί-
οδο ο Γαληνός (129-201ή216 μ.Χ.), ο οποίος θεωρείται, επίσης, πολύ σημαντικός για την 
φυσικοθεραπεία, διότι αναφέρθηκε στην μυϊκή λειτουργία, ξεχώρισε κινητικές από αι-
σθητικές ίνες και τόνισε την σημασία τους (Νutton 2015). Ο Μεσαίωνας δημιούργησε 
αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη των επιστημονικών δεδομένων, με την προσπάθεια 
να επιβληθεί πάλι η θεοκρατική αντίληψη της έννοιας της αιτίας της εμφάνισης ασθέ-
νειας (Nutton 2015). Η Αναγέννηση στην Ευρώπη έδωσε στην επιστήμη την θέση της 
στον κοινωνικό ιστό. Ο  Λεονάρντο Ντα Βίντσι (1452-1519 μ.Χ.), με συνεχιστές σπου-
δαίους μελετητές, όπως ο Γαλιλαίος (1564-1642 μ.X.), ο Μπορέλλι (1608-1679 μ.X.) και 
ο Νεύτωνας (1643-1727 μ.X.), μελέτησαν την ανθρώπινη κινητική λειτουργία (Πουλής 
Α 1991). Ιστορικές μελέτες (Rosen 1963)  αναδεικνύουν ότι μετά τον 16ο αιώνα εμφανί-
ζονται προσωπικότητες στο χώρο της υγείας που συμβάλουν στην αλλαγή νοοτροπίας, 
όπως ο Pare (1510-1590 μ.Χ), που αναφέρθηκε στο εξάρθρημα των νεογνών (Banerjee 
2010), και ο Tissot (1728-1797 μ.Χ.), που ασχολήθηκε με την κεφαλαλγία (Pearce 2000). 
Επιπρόσθετα, ο τομέας της ηλεκτροθεραπείας, θεωρείται ότι έχει τις ρίζες του στην αρ-
χαιότητα με την χρήση, για θεραπευτικούς σκοπούς,  ενός ψαριού που εμφάνιζε στατι-
κό ηλεκτρισμό σε όποιον το άγγιζε (ηλεκτροφόρο ψάρι). Σύγχρονες μελέτες, όμως, υπο-
στηρίζουν ότι πρώτος ο Γκαλβάνι (1737-1798 μ.Χ.) το 1786 ασχολήθηκε με τα θεραπευ-
τικά ρεύματα (McComas 2011). Με την ανάπτυξη της ορθοπεδικής κατά τον 18ο αιώνα 
αναπτύσσονται θεραπευτικές τεχνικές, οι οποίες προσομοιάζουν με την άσκηση/γυμνα-
στική για περιστατικά-παθήσεις που προσβάλλουν τις αρθρώσεις. (APTA 2012).

2.2 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ  ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΥΓΕΙΑΣ  

Η φυσικοθεραπεία, σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας 
(WCPT), ως επιστήμη υγείας, μελετά κυρίως την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης, 
την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των λειτουργικών ελλειμμάτων (WCPT/what is 
physical therapy 2017). Αυτό ακριβώς το κύριο αντικείμενο της φυσικοθεραπείας συνα-
ντάται ιστορικά στους αναφερόμενους στην ενότητα 2.1 υπηρέτες της Υγείας και διαπι-
στώνεται ότι ακολουθεί παρόμοια ιστορική πορεία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αλ-
λά όχι με το όνομα που της προσδόθηκε στις ημέρες μας. 

Η παλαιότερη  αναφορά για την σύγχρονη φυσικοθεραπεία συναντάται στην ιστορία 
του Σουηδικού συλλόγου φυσικοθεραπείας, το 1813, για την εφαρμογή μάλαξης και θε-
ραπευτικών χειρισμών. Παρόλα αυτά ο τίτλος των Σουηδών θεραπευτών μέχρι πρόσφατα 
ήταν “sjukgymnast” που σημαίνει  θεραπευτής  γυμναστής (Sharma 2012). Φαίνεται ότι η 
πρώτη χρήση της λέξης φυσικοθεραπεία αναφέρεται από τον γερμανό στρατιωτικό ιατρό 
Lorenz Gleich ως « physiotherapie» το 1851 (Terlouw 2006). Ουσιαστικά, όμως, ο όρος 
φυσικοθεραπεία, «physiotherapy», καθιερώνεται το 1894, 43 χρόνια αργότερα, από τον 
Άγγλο ιατρό Edward Playter σε δημοσίευσή του στο περιοδικό Montreal Medical Journal, 
όπως αναφέρουν οι Ruscoe (2018) και Sharma (2012) στο άρθρο του για την ιστορία της 
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φυσικοθεραπείας. Ο Playter έγραφε για τις φυσικές θεραπείες με τίτλο  «Physiotherapy 
First: Nature’s medicaments before drug remedies; particularly relating to hydrotherapy»  
και υποστηρίζει κατά λέξη: «Η εφαρμογή αυτών των φυσικών ιατρικών, ζωτικών για την 
ζωή, θα μπορούσαν να ονομασθούν φυσικές θεραπείες. Ή εάν μου επιτρέπεται να εισά-
γω από τα Ελληνικά ένα νέο όρο που δεν τον έχω συναντήσει ποτέ δημοσιευμένο. Ένας 
όρος περισσότερο σύμφωνος με την ιατρική νομενκλατούρα από τον όρο θεραπεία υγεί-
ας. Θα σας πρότεινα τον όρο φυσικοθεραπεία». Την ίδια χρονιά, μια ομάδα τεσσάρων 
νοσηλευτριών ίδρυσε τον Βρετανικό σύλλογο φυσικοθεραπείας Chartered Society of 
Physiotherapy (CSPT/history 2008). H καθιέρωση της σύγχρονης φυσικοθεραπείας, ως 
επάγγελμα υγείας, φαίνεται, λοιπόν, ότι πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο προς 
το τέλος του 19ου αιώνα.

H πρώτη επαγγελματική σχολή φυσικοθεραπείας ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο του 
Otago στην Ν. Ζηλανδία το 1913 (Shaw 2013). Την ίδια περίπου περίοδο, το 1914, ιδρύθη-
κε στο Reed College του Portland, στο Oregon των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
(ΗΠΑ), σχολή «βοηθών αποκατάστασης», όπως αναφέρεται στην ιστορία αυτού του κολ-
λεγίου. Στις ΗΠΑ, περίπου το 1916, οι ορθοπεδικοί, με αφορμή την εμφάνιση της πολιο-
μυελίτιδας και λόγω των επιπτώσεων του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, αναζήτησαν άτο-
μα εκπαιδευμένα στην θεραπεία αναπήρων με μάλαξη και θεραπευτικές ασκήσεις. Το 
1921 η Mary McMIllan οργάνωσε την ένωση  της φυσικοθεραπείας με τον τίτλο American 
Women’s Physical Therapeutic Association, η οποία σήμερα καλείται American Physical 
Therapy Association (APTA). Την ίδια χρονιά, τον Μάρτιο,  δημοσιεύτηκε η πρώτη φυσι-
κοθεραπευτική έρευνα στο περιοδικό  «The PT Review» (Sharma 2012).

Σύμφωνα με τον McKenzie, στις αρχές της δεκαετίας του 4́0 η φυσικοθεραπεία βασι-
ζόταν στην μάλαξη, την έλξη και την άσκηση, αλλά στις αρχές του ΄50 άρχισαν να εφαρ-
μόζονται και ειδικοί θεραπευτικοί χειρισμοί για την σπονδυλική στήλη και τα περιφερικά 
άκρα, θέτοντας τις βάσεις νέων επιστημονικών προσεγγίσεων  (McKenzie 1998)

Στην Ελλάδα, καθώς εμφανίζονται οι ίδιες ανάγκες λόγω των  αναπήρων πολέμου ή 
παθήσεων,  όπως η πολιομυελίτιδα και η φυματίωση των οστών, αναπτύσσεται ακολού-
θως  παρόμοια χρονική και επιστημονική εξέλιξη με την διεθνή κοινότητα (ΠΣΦ/ιστο-
ρία2019). Το 1946 έρχεται στην Ελλάδα, η B.Grieve, Αμερικανίδα φυσικοθεραπεύτρια,  
απεσταλμένη από το Ίδρυμα Εγγύς Ανατολής (Near East Foundation, NEF), διεξάγοντας 
κάποια σεμινάρια για νοσηλευτές και γυμναστές. Στη συνέχεια,  το 1948 οργανώθηκε  τα-
χύρρυθμη σχολή φυσικοθεραπείας από το Κοινωφελές ίδρυμα Εγγύς Ανατολής (NEF) και 
το 1958 ιδρύθηκε επίσημα κρατική  σχολή  με τον τίτλο Σχολή Βοηθών Φυσικοθεραπείας 
(Τσακωνιάτης 1975).

Το πρώτο κέντρο αποκατάστασης  με τον τίτλο Κέντρο Αποκατάστασης Πολιτικών 
Αναπήρων Πολέμου Ψυχικού (ΚΑΠΑΨ), όπου εργάσθηκαν επαγγελματίες υγείας με τον 
τίτλο του φυσικοθεραπευτή,  κατασκευάσθηκε στη περιοχή του Ψυχικού το 1959,  από τον 
στρατό με την συνδρομή της νορβηγικής κυβέρνησης. Σήμερα, λειτουργεί ως Εθνικό Κέ-
ντρο Αποκατάστασης( ΕΚΑ) σε άλλο χώρο της Αττικής. 

Η εκπαίδευση και οι προϋποθέσεις εργασιακής ενασχόλησης  των φυσικοθεραπευτών, 
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τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα, ακολούθησαν τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας, κα-
θορίζοντας   παράλληλα την μετεξέλιξη της φυσικοθεραπείας από ενασχόληση σε «επάγ-
γελμα» και από τεχνική σε «επιστήμη».
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ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟ 3

Φυσικοθεραπεία και Εκπαίδευση

3.1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

 Στην Ελλάδα, τα επαγγέλματα υγείας στο χώρο της εκπαίδευσης εμφανίζονται,  σύμφωνα 
με τον Τσόχα,  από το 1834 μέσω των διαφόρων σχολών του υπουργείου Υγείας. Το αμερι-
κανικό Κοινωφελές Ίδρυμα Εγγύς Ανατολής, όπως προαναφέρθηκε, εμφανίζεται να οργα-
νώνει στην Αθήνα το 1943 μια  σειρά εκπαίδευσης στη φυσικοθεραπεία, διάρκειας 18 μη-
νών. Η επίσημη ίδρυση Σχολής Φυσικοθεραπείας νομοθετείται το 1952 με το ν. 2028/52, 
αλλά ουσιαστικά η έναρξη λειτουργίας της πραγματοποιείται το 1958 με το χαρακτηρισμό 
«Σχολή Βοηθών Φυσιοθεραπευτών» του Νοσοκομείου Βασιλέας Παύλος, σήμερα Λαϊ-
κό Νοσοκομείο Αθηνών (Τσακωνιάτης 1978, Τσόχας 1984,  ΠΣΦ/ιστορία 2019). Η σχολή 
ιδρύθηκε με τριετές πρόγραμμα φοίτησης, αλλά κατά την έναρξη της λειτουργίας της ου-
σιαστικά διεξάγονταν μαθήματα μόνον του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους του προγράμ-
ματός, λόγω του ότι οι φοιτούντες ήταν πτυχιούχοι μετά από κατατακτήριες εξετάσεις.  
Το 1968 χαρακτηρίζεται νομοθετικά Ανώτερη και οι απόφοιτοι ονομάζονται φυσικοθερα-
πευτές και όχι βοηθοί φυσικοθεραπευτές.

 Διερευνώντας (Τσόχας 1984) την ιστορική διαδρομή στην εκπαιδευτική διαδικασία 
για τα  επαγγέλματα υγείας στην Ελλάδα, είναι δυνατόν να αναγνωριστούν δύο ουσια-
στικά περίοδοι. Η πρώτη ξεκινά με τμήματα ειδικοτήτων που λειτουργούσαν ως σχολές 
του υπουργείου Υγείας αδιαβάθμητες ή σαν δευτεροβάθμιες σχολές του ιδιωτικού τομέα.  
Η δεύτερη  ξεκινά με την ίδρυση των ΚΑΤΕΕ το 1973, οπότε η εκπαίδευση των επαγγελ-
ματιών υγείας άρχισε να εντάσσεται στο Υπουργείο Παιδείας, ωστόσο η τριτοβάθμια εκ-
παίδευση συνεχίζει να υποδιαιρείται σε βαθμίδες,  ανώτερη και ανώτατη.

Το 1973 σηματοδοτείται από τη λειτουργία των Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευ-
σης (ΚΑΤΕ) βάσει του νόμου 652/70,, με Ανώτερες Σχολές Παραϊατρικών Επαγγελμάτων 
(ΑΣΠΕ) Αξιοσημείωτο είναι ότι ενισχύεται η λειτουργία των σχολών υγείας των ΚΑΤΕ. 
Ορίζονται προγράμματα ωρολόγια και αναλυτικά για κάθε τμήμα, με βάση διεθνή πρότυ-
πα, Το 1977 ψηφίζεται ο νέος νόμος για την επαγγελματική εκπαίδευση (ν.576/77). Με το 
νέο νόμο, τα μεν ΚΑΤΕ μετονομάσθηκαν σε Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), οι δε Ανώτερες Σχολές Παραϊατρικών Επαγγελμάτων (ΑΣ-
ΠΕ) σε Ανώτερες Σχολές Στελεχών Υγείας και Πρόνοιας (ΑΣΣΥΚΠ). Η κατάργηση του 
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όρου «παραϊατρικά» αναδεικνύει την αλλαγή αντίληψης και την έναρξη της νέας εποχής, 
επιστημονικά και επαγγελματικά. Όλες οι αυτόνομες σχολές του υπουργείου Υγείας, έτσι 
και η Σχολή Φυσικοθεραπείας κατατάσσουν το προσωπικό τους σε βαθμίδες που  μετέπει-
τα εντάχθηκε  στο προσωπικό των αντιστοίχων σχολών των ΤΕΙ, τα οποία ιδρύθηκαν το 
1983 με τον Ν.1404/83, θέτοντας την βάση για την μεταγενέστερη ουσιαστική μετεξέλιξη 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ /categories 2015). 

Τα ΤΕΙ, όπως καταγράφεται στο ιστορικό τους, στην πρώτη  φάση της λειτουργίας τους 
ανέλαβαν ταυτόχρονα όλες τις διοικητικές διευθετήσεις για τους σπουδαστές ΚΑΤΕΕ, 
που θα αποφοιτούσαν μέσα από αυτά, και όλη την ευθύνη της υλοποίησης του νέου θε-
σμού-ιδρύματος. Με την ίδρυση των ΤΕΙ, ως τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, ιδρύονται παράλ-
ληλα υπηρεσίες που θεράπευαν τις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν, όπως το  Ινστι-
τούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) σε αντιστοιχία με το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο 
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής(ΔΙΚΑΤΣΑ), πρόδρομοι του Διεπιστημονικού 
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ 2021), 
που ιδρύθηκε με το ν.3328/05, με κύριο έργο την αναγνώριση των πτυχίων.

 Η φυσικοθεραπεία, ως επάγγελμα υγείας ενταγμένο πλέον στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση μέσω των ΤΕΙ, άρχισε να αναφέρεται στα  σύγχρονα επιστημονικά δρώμενα στον το-
μέα υγείας μέσα από τις δράσεις των εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικά έχουν καταγραφεί 
το 1985 επιστημονικές εκδηλώσεις που συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του τμήματος φυσι-
κοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας, όπως η  «πρώτη μετεκπαιδευτική ημερίδα φυσικοθεραπείας» 
που οργάνωσε η Ένωση Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών Αττικής(ΠΕΕΦ), με θέμα 
«Συνδεσμικές κακώσεις γόνατος» και η ημερίδα στο Κέντρο Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικι-
ωμένων (ΚΑΠΗ) με θέμα  «Ο ρόλος και η συμβολή της φυσικοθεραπείας στην προχωρη-
μένη ηλικία». (Τσόχας 1984)

Ο ιδρυτικός νόμος των ΤΕΙ ενέτασσε τα ιδρύματα αυτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
η οποία θα περιλάμβανε πλέον δύο τύπους ιδρυμάτων: τα Πανεπιστημιακά και τα Τεχνο-
λογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  Με την ολοκλήρωση της πρώτης δεκαετίας λειτουργίας 
των ΤΕΙ και αφού είχαν προηγηθεί διάφορες ρυθμίσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τη στελέχω-
ση των ιδρυμάτων, αλλά και προπάντων όσον αφορά τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υπο-
δομής τους, κυριάρχησε η άποψη στο Υπουργείο Παιδείας ότι τα ΤΕΙ, χωρίς να χάσουν τον 
τεχνολογικό τους χαρακτήρα, έπρεπε να ανωτατοποιηθούν, έτσι ώστε να εκλείψουν όλα 
εκείνα τα αρνητικά δεδομένα, που παρεμβάλαν εμπόδια τόσο στην λειτουργία τους, όσο 
και στην παροχή διακριτών επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους τους. (Πα-
παθεοδοσίου 2002).

 Το 1994-95, άρχισε μία διαδικασία σύνταξης νέου θεσμικού νόμου για τα ΤΕΙ, που απο-
σκοπούσε στην περαιτέρω αναβάθμισή τους, δίδοντάς τους και τυπικά τον τίτλο των Ανω-
τάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και  το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε 
σε μεμονωμένες νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές αναβάθμιζαν τα ΤΕΙ αφενός, 
αλλά και βελτίωναν τη θέση των πτυχιούχων τους αφετέρου, χωρίς βέβαια να εξασφαλί-
ζονται ξεκάθαρα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Μια παρόμοια κατάσταση 
έτεινε να διαμορφωθεί και στους  φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι έζησαν μια παλινδρόμη-
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ση των δικαιωμάτων τους, λόγω του γεγονότος ότι απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας 
ακύρωνε την δυνατότητα που τους παρείχε το πτυχίο ΤΕΙ στην αξιολόγηση και επιλογή 
των φυσικοθεραπευτικών πράξεων. Αυτό το γεγονός τελικά ανεστάλη με νέα νομοθεσία 
και έτσι οι φυσικοθεραπευτές λειτουργούν θεραπευτικά βάσει επιστημονικών δεδομένων, 
διότι πλέον δεν εμποδίζονται νομικά να αξιολογούν τον ασθενή και να αναπτύσσουν τον 
κλινικό συλλογισμό, όπως συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες στην Υγεία.  (ΠΣΦ/
επαγγελματικά δικαιώματα 2019, ΠΕΕΦ/επαγγελματικά δικαιώματα 2019). 

3.2 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ  

Το σημαντικότερο βήμα στην αναβάθμιση της επιστήμης της φυσικοθεραπείας ήταν η 
νομοθετική ρύθμιση (Ν.2327/95, ΦΕΚ 156/Α’/13.7.95), η οποία έδωσε την δυνατότητα σε 
πτυχιούχους ΤΕΙ να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής για συμμετοχή σε προγράμμα-
τα μεταπτυχιακών σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων. Πριν από αυτή την διάταξη, 
είχε εμφανισθεί το φαινόμενο απόφοιτοι ΤΕΙ, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει μεταπτυχια-
κές σπουδές εκτός Ελλάδος, να μην μπορούν να αναγνωρίσουν τους μεταπτυχιακούς τους 
τίτλους λόγω του ότι δεν είχαν βασικό πτυχίο ΑΕΙ. Η ρύθμιση αυτή, δίδει σαφή ακαδη-
μαϊκή διάσταση στο πτυχίο των ΤΕΙ και αναγνωρίζει το επίπεδο των σπουδών που είχαν 
προηγηθεί. Παράλληλα, διευθετήθηκαν και άλλα θέματα με επίκεντρο την ουσιαστική 
και τυπική αύξηση των προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού, συγκρινόμενα  πλέον 
με εκείνα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των πανεπιστημίων. Με τις προα-
ναφερόμενες διατάξεις και με σχετική μεταβολή του άρθρου 15 του ιδρυτικού νόμου των 
ΤΕΙ, το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΙ έχει πλέον ως έργο απασχόλησής του όχι μόνο 
τη διδασκαλία, αλλά και την έρευνα, όπως αρμόζει σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Παπαθεοδοσίου, επιπλέον, σημειώνει ιδιαίτερα το θετικό βήμα της πρόσθεσης και 
του όγδοου εξαμήνου σπουδών που σε συνδυασμό με  την πρόσβαση σε μεταπτυχιακές 
σπουδές δημιουργεί την ανάγκη να εφαρμοσθούν ρυθμίσεις για την κατοχύρωση ή ανα-
βάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Το Μάρτιο του 2018, το υπουργείο Παιδείας  
ολοκληρώνει την  ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ 2019) και στη συ-
νέχεια, ξεκινούν οι διαδικασίες για την «πανεπιστημιοποίηση» και  των υπολοίπων ΤΕΙ 
στην χώρα. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται το πάγιο αίτημα των επαγγελμάτων υγείας  
για την  ρύθμιση των δυσλειτουργιών στην εκπαίδευσή τους  και  των δικαιωμάτων τους, 
που επηρεάζουν  το χώρο της Υγείας. 
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Στη σύγχρονη κοινωνία, η φυσικοθεραπεία αποτελεί συχνά απαραίτητη θεραπευτική επι-
λογή και κατέχει σημαντική θέση ως επάγγελμα υγείας (WCPT/who2021). Ο όρος «επάγ-
γελμα» (profession) αναλύεται μέσα στις κοινωνιολογικές σκέψεις της δεκαετίας του ΄80 
και καθορίζεται ως μια διεργασία που διαφέρει από τις γενικά ονομαζόμενες επαγγελμα-
τικές δραστηριότητες (occupation, job), ως προς τα στοιχεία που πρέπει να την συνθέτουν. 
Αυτά εντοπίζονται κυρίως στην υποχρεωτική, γενική και εξειδικευμένη γνώση, καθώς 
και στον προσανατολισμό παροχής υπηρεσιών, με προορισμό ενός λειτουργήματος προς 
την κοινωνία. (Freidson 1980). 

Ο Guccione(1980), σε έρευνά του που διεξάχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο,  σε σχέση με 
τα επαγγελματικά προβλήματα, όπως  θέματα βιοηθικής και δεοντολογίας στο χώρο των 
Φυσικοθεραπευτών, εντοπίζει τις  αδυναμίες περιγραφής, εκ μέρους αυτών των επαγγελ-
ματιών, των πραγματικών ερωτηματικών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων την ώρα άσκησης του επαγγέλματος και επισημαίνει ότι πολλές φορές η απόφα-
ση μπορεί να λαμβάνεται με «καθαρά επιστημονικά κριτήρια» μόνο, αγνοώντας και άλ-
λες παραμέτρους που πιθανόν να χρειάζεται να μελετηθούν και στις οποίες είναι ανα-
γκαίο να εκπαιδευτούν οι φυσικοθεραπευτές. 

Ο Hansen (1985) ίσως δίνει την απάντηση με την άποψη που είχε εκφράσει περί  διεπι-
στημονικού διαλόγου. Μεταξύ των επιστημόνων πρέπει ακόμα και οι αντιπαραθέσεις να 
έχουν σαν στόχο το όφελος του ασθενούς και όχι προσωπικές ή άλλες αιτιολογίες ώστε να 
αλληλοσυμπληρώνονται οι γνώσεις. 

Σύμφωνα με τον Magistro (1989), οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να εργασθούν πά-
νω σε αυτόν τον τομέα και να προσπαθήσουν σκληρά προς την κατεύθυνση οριοθέτησης 
τόσο του επιστημονικού, όσο και του εργασιακού υπόβαθρου, πάνω στο οποίο θα στη-
ριχθούν οι κώδικες, που θα υποστηρίξουν τον καθημερινό αγώνα τους. Σύμφωνα με τον 
Davis (1989) οι επαγγελματικοί κώδικες που καθορίζουν καθήκοντα, δικαιώματα και υπευ-
θυνότητες των μελών μιας επαγγελματικής κοινότητας, πρέπει να προκύπτουν από μελέ-
τη και σοβαρή εργασία των ιδίων των επιστημόνων της κάθε ειδικότητας. Ακόμα, οι επαγ-
γελματικοί κώδικες εκφράζουν γενικές «αρχές» και μπορούν να λειτουργήσουν ως καθο-
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δηγητές για την κατάλληλη συμπεριφορά ανά περίπτωση. Οι κώδικες αυτοί δεν μπορούν 
να προβάλλουν επαγγελματικά εξειδικευμένες απαντήσεις για όλα τα διλήμματα που ανα-
κύπτουν και ως εκ τούτου πρέπει να επικαιροποιούνται, ώστε τα επαγγέλματα υγείας να 
ακολουθούν τις προκύπτουσες ανάγκες.

Τα «επαγγέλματα», σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση, οφείλουν να οργα-
νώνουν και να κατέχουν τον αυτοέλεγχο των σπουδών τους, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες που προκύπτουν. Επίσης, οφείλουν να διατηρούν το μονοπώλιο της δραστη-
ριότητάς τους και να οργανώνουν την αυτονομία τους μέσα από δικούς τους συλλόγους. 
(Herzlich 1993).

O Triezenberg, σε έρευνά του που δημοσιεύτηκε το 1996, υποστήριξε ότι τα θέματα που 
θα προέκυπταν και που θα απασχολούσαν στο «μέλλον» επιστήμονες υγείας, όπως οι φυ-
σικοθεραπευτές, μπορούσαν να διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίες  

Α.  Δικαιώματα και αντίληψη του ασθενούς για το θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Β. Επαγγελματικά θέματα που επηρεάζουν την άσκηση του καθημερινού έργου.
Γ. Οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την άσκηση του καθημερινού έργου.
Δέκα τρία  από τα δέκα έξι θέματα επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας, που κυρί-

ως εντοπίσθηκαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνάς του, φαίνεται ότι δεν είχαν αναπτυ-
χθεί σε καμία προηγούμενη έρευνα μέχρι τότε. Ο συγγραφέας υποστήριξε  ότι ήταν απο-
λύτως απαραίτητο η συνέχιση μελέτης των πολυπαραγοντικών θεμάτων σε όλα τα επαγ-
γέλματα υγείας  και όχι μόνον στα αυστηρά ιατρικά επαγγέλματα.

 Κατά την αντίληψή της Herzlich,  οι ιατροί καλύπτουν πλήρως αυτές τις προϋποθέσεις 
σε αντίθεση με τα άλλα επαγγέλματα υγείας, τα οποία θεωρούνται εξαρτώμενα από αυ-
τούς. Όμως, όπως αναφέρει και ο Parsons (ΕΑΠ 1999), επειδή τα όρια «εξάρτησης» από 
τον γιατρό μπορεί να είναι ρευστά και δυσδιάκριτα το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και 
από άλλους παράγοντες. Αυτή η άποψη σήμερα φαίνεται επιβεβαιώνεται από την  δια-
πίστωση ότι και άλλες δραστηριότητες στο χώρο της υγείας δικαιούνται τον τίτλο του 
«επαγγέλματος», φέροντας όλο το κύρος που αντιπροσωπεύει αυτός ο όρος.

 Η αντίληψη ότι οι φυσικοθεραπευτές δικαιωματικά ανήκουν στα «επαγγέλματα» υγεί-
ας, ενισχύεται και από την θεωρία του Strauss (ΕΑΠ 1999), ο οποίος εισήγαγε τον όρο 
«εργασία πάνω στη διαδρομή της ασθενείας», εννοώντας εκτός από την «εξέλιξη της 
ασθένειας  σε σωματικό επίπεδο και την όλη οργάνωση της εργασίας που ακολουθεί την 
πορεία της, καθώς και την επίδραση από όλους  όσους εμπλέκονται. Αυτοί μπορεί να εί-
ναι πολλοί και διαφορετικοί, όπως ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτές, φυσικοθε-
ραπευτές, διαιτολόγοι, ειδικοί τεχνικοί κλπ». 

Σε  χώρες με καλά οργανωμένα κέντρα αποκατάστασης, όπως  οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, η Σουηδία, η διαδικασία λήψης απόφασης του θεραπευτικού προγράμματος ακο-
λουθεί τον επιστημονικό διάλογο και την διεπιστημονική συνεργασία κατά το πρότυπο 
που ανέλυσε  ο Hansen. Η ομάδα προγραμματίζει διεπιστημονικές συναντήσεις-συζητή-
σεις και το κάθε μέλος ξεχωριστά (φυσικοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, νοσηλευτής, ψυ-
χολόγος κλπ.) συμβάλλει στην αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς και στην κατά-
θεση θεραπευτικής πρότασης, η οποία συζητείται σε συνδυασμό με τις άλλες προτάσεις, 
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ώστε να διαμορφωθεί πλήρως ο επιστημονικός λόγος, απαλλαγμένος από λάθη «νοοτρο-
πίας». Με δεδομένο ότι σήμερα δεν αμφισβητείται ούτε από τους κοινωνιολόγους ούτε 
τους υγειονομικούς η προαναφερόμενη θεωρία, γίνεται  απόλυτα κατανοητό ότι όλα τα 
επαγγέλματα υγείας χρήζουν ατόμων με ικανές σπουδές, αλλά και συνθηκών εργασίας 
που επιτρέπουν την αντιμετώπιση των δυσκολιών κατά την άσκηση του επαγγέλματος, με 
στόχο την βελτίωση της υγείας  του ασθενούς. Η διεπιστημονική οργάνωση των υπηρεσι-
ών υγείας καθώς και η αντίστοιχη  αντίληψη για την εκπαίδευση των επιστημόνων υγεί-
ας αναπτύσσεται στο έργο των Καλοκαιρινού, Λιονή και συνεργατών, όπου αναδεικνύε-
ται η σημαντικότητα της  Ολοκληρωμένης (απαρτιωμένης) και εστιασμένης στον άνθρω-
πο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.(Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, Λιονής 2015)

Συγκρίνοντας τις προαναφερόμενες θεωρίες διαπιστώνεται η εξέλιξη  καθώς και η κα-
τάσταση που επικρατεί στο επάγγελμα της Φυσικοθεραπείας σήμερα στην Ελλάδα, όπως 
αυτή αναλύεται στο επόμενο υποκεφάλαιο. 

4.2 Η ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η φυσικοθεραπεία, ως επάγγελμα υγείας στην Ελλάδα, σήμερα κατατάσσεται στα επαγ-
γέλματα υγείας που διδάσκονται σε πανεπιστημιακή βαθμίδα. Το επάγγελμα του φυσι-
κοθεραπευτή, μέσω της WCPT, ανήκει στην World Health Professions Alliance (WHPA), 
συμμετέχοντας  ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας όπως οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι 
οδοντίατροι και οι νοσηλευτές (WCPT.collaborations-activities). Επιπλέον, ανήκει στα 
«νομοθετικά ρυθμισμένα επαγγέλματα» (CSPT/regulatory, APTA/regulatory, ΥΠΑΙΠΘ) 
όπως οι ιατροί, οι νοσηλευτές, οι οδοντίατροι, οι μαίες, οι χειρουργοί, οι κτηνίατροι, οι 
φαρμακοποιοί και οι αρχιτέκτονες.

 Το επάγγελμα στην Ελλάδα υποστηρίζεται και ελέγχεται  συλλογικά από όργανα που 
ακολουθούν τα διεθνή δεδομένα. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπείας (ΠΣΦ), μέ-
λος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (WCPT), τo 2007 έγινε νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αποκτώντας τον χαρακτήρα του αυτόνομου ελεγκτικού ορ-
γάνου για το επάγγελμα. Η λειτουργία και η οργάνωση -στην νέα του μορφή- διευκόλυνε 
τη σύσταση δεοντολογικού κώδικα, καθώς και τη δημιουργία επιστημονικού Ινστιτούτου, 
που σε συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές σχολές οδηγούν το επάγγελμα να ακολουθή-
σει τις διεθνείς απαιτήσεις που αναλύθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Εκτός του 
πανελλήνιου θεσμικού οργάνου, λειτουργεί και ένα σωματείο για τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες, η Πανελλήνια Ένωση Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΕΕΦ), μέλος της διεθνούς 
ομοσπονδίας ιδιωτών φυσικοθεραπευτών, καθώς και η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία 
Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ) μέλος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Ομοσπονδίας των Hand 
Therapists (EFSHT, IFSHT). Όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς συνεχίζοντας το έργο που 
ξεκίνησε στην δεκαετία του 80 (Τσόχας), όπως αναλύθηκε στην ιστορική αναδρομή, ορ-
γανώνουν επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες προκειμένου να αναδειχθεί 
η εξέλιξη και προσαρμογή του επαγγέλματος στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Συστήμα-
τος Υγείας.



Πολιτικές Υγείας και Επιστήμες Υγείας / Η Περίπτωση της Φυσικοθεραπείας / Εφαρμογές στην Τρίτη Ηλικία34

Η φυσικοθεραπεία αναπτύσσεται και υποστηρίζει το Σύστημα Υγείας σε όλες τις βαθ-
μίδες (ΕΕΕΦ 2015). Όπως καταγράφεται οι φυσικοθεραπευτές μπορούν να υποστηρίξουν 
σημαντικά  την πρωτοβάθμια φροντίδα και ως εκ τούτου ανήκουν σε αυτή νομοθετικά τό-
σο διεθνώς. (WCPT 2011,  Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, Καπρέλλη 2015), όσο και 
στην Ελλάδα (ΦΕΚ 3054/τ. Β /́18-11-2012). Η Καπρέλη υποστηρίζει ότι «ανάλογα με τη 
νομοθεσία και τα υιοθετημένα μοντέλα ΠΦΥ στην εκάστοτε χώρα, ο ρόλος των φυσικοθε-
ραπευτών τροποποιείται και σε πολλές περιπτώσεις διευρύνεται πέρα από τα στενά πλαί-
σια της κλινικής πρακτικής με στόχο την υποστήριξη του συστήματος υγείας μέσα από 
μια τακτική τήρησης ισορροπιών που αποσκοπεί στη βελτίωση των παροχών και τη μείω-
ση του κόστους……υπό το πρίσμα της άμεσης πρόσβασης του ασθενούς στον φυσικοθε-
ραπευτή, έχουν αναπτυχθεί ρόλοι όπως η συμμετοχή στην διαλογή των ασθενών σε προ-
ηγμένες διαγνωστικές πρακτικές, καθώς και σε επαγγελματικούς ρόλους διευρυμένου πε-
δίου. Δυστυχώς, στην Ελλάδα αυτοί οι ρόλοι δεν υφίστανται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
τη μη αξιοποίηση του φυσικοθεραπευτή στο έπακρο, με συνεπακόλουθες ποιοτικές και 
οικονομικές εκροές σε σχέση με άλλες χώρες». Εκ των προαναφερόμενων γίνεται αντιλη-
πτό ότι η φυσικοθεραπεία διαθέτει όλα τα κοινωνιολογικά και επιστημονικά εχέγγυα του 
«επαγγέλματος» κατά την Herzlich και μπορεί να συμβάλλει στη εξέλιξη του συστήματος 
Υγείας.
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ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟ 5

Τρίτη Ηλικία και Λειτουργικότητα         

5.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ   ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ         

H ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα ερευνητικά επιτεύγματα στο χώρο της υγείας και η βελ-
τίωση των συνθηκών διαβίωσης μείωσαν τον δείκτη θνησιμότητας και οδήγησαν στο πο-
λύ σημαντικό αποτέλεσμα της αύξησης του μέσου όρου ζωής. Παράλληλα, όμως, αυξή-
θηκε ο πληθυσμός στα αστικά κέντρα και ο  τρόπος ζωής εμφάνισε πολλές αρνητικές επι-
πτώσεις στην υγεία, όπως τη μείωση της σωματικής λειτουργικής ικανότητας (Skelton 
1994). Εάν αυτές οι επιπτώσεις συνδυαστούν με την φυσιολογική εκφυλιστική διαδικα-
σία κατά την αύξηση της ηλικίας, μπορεί να παρατηρηθεί σημαντική αρνητική  επιβάρυν-
ση στη ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Η διεθνής αρθρογραφία υποστηρίζει ότι η φυσι-
κοθεραπεία, (WCPT/subgroups, Karakasidou 2013) ως θεραπευτική παρέμβαση,  μπορεί 
να βοηθήσει τόσο στην πρόληψη των επιπτώσεων στην υγεία, λόγω λειτουργικών δυσκο-
λιών, όσο και στη βελτίωση της γενικής υγείας, συμβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα 
ζωής κατά τη γήρανση. Ως γήρανση (WHO 2017, IPTOPT 2018, Kirkwood 1997) ορίζεται 
η προοδευτική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από μεταβολές της σύνθεσης των ιστών 
(Huson 2005) και της λειτουργίας των διαφόρων οργάνων, οι οποίες οδηγούν στη βιολογι-
κή και την πνευματική έκπτωση του ανθρώπου και αυξάνουν προοδευτικά την πιθανότη-
τα του θανάτου. Κατά τη γήρανση, παρατηρούνται πολλές εκφυλιστικές μεταβολές σε όλα 
τα οργανικά συστήματα που είναι υπεύθυνα για την ποιοτική γενική υγεία, όπως το νευ-
ρικό (Sorond 2015, Roos 1997) και μυοσκελετικό σύστημα (Booth 1994, Iannuzzi-Sucich 
2002), με επιπτώσεις που εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Σύμφωνα με την ελληνι-
κή και διεθνή βιβλιογραφία, οι συχνότερες μυοσκελετικές παθήσεις που επικρατούν στην 
τρίτη ηλικία είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα (Rasch 2003), η οστεοαρθρίτιδα κάτω άκρων 
(Lespasio 2018, Mannoni 2003), η οστεοαρθρίτιδα άνω άκρων (Dahaghin 2005, Zhang 
2002), η οστεοπόρωση (Li 2002, Leveille 2002) και τα κατάγματα (Leveille 2002). Ως εκ 
τούτου, οι επώδυνες αρθρώσεις στους ηλικιωμένους είναι από τα σημαντικότερα συμπτώ-
ματα που συναντώνται συχνά, γεγονός που τους οδηγεί σε κινησιοφοβία και μειώνει την 
κοινωνικότητα τους. Από την δεκαετία του ́ 90, έχει αρχίσει να διερευνάται η γήρανση ως 
διαδικασία φυσιολογικών τροποποιήσεων στο ανθρώπινο σώμα, οι οποίες οδηγούν στην 
μείωση των λειτουργικών ικανοτήτων (Skelton 1994). Οι έρευνες σήμερα επικεντρώνο-
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νται στην μελέτη των πρόσθετων νευρομυοσκελετικών επιπτώσεων που εμφανίζονται 
με την καθιστική, μη λειτουργική, συμπεριφορά των ηλικιωμένων και στην αντιμετώπι-
σή τους (Copeland 2017, WCPT Policy statement) με σύγχρονες φυσικοθεραπευτικές πα-
ρεμβάσεις, που βασί-ζονται στην ατομική και ομαδική κινησιοθεραπεία. Σύμφωνα με την 
διακήρυξη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT Policy statement) 
και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (157th World Health Assembly), η θεραπευτική 
άσκηση αποτελεί την κυρίαρχη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των λειτουργικών μυ-
οσκελετικών προβλημάτων των ηλικιωμένων. Οι ειδικοί της θεραπευτικής άσκησης εί-
ναι οι φυσικοθεραπευτές  και ο όρος που έχει καθιερωθεί στην ελληνική και διεθνή επι-
στημονική ορολογία ως συνταγογράφηση είναι η κινησιοθεραπεία ή θεραπευτική άσκη-
ση (Petta 2014). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε κλινικές οδηγίες,  που ανάρτησε το 
2010 για την διατροφή και την φυσική δραστηριότητα των ατόμων άνω των 65 ετών, διευ-
κρινίζει σαφώς ότι ο όρος «φυσική δραστηριότητα» (physical activity) δεν πρέπει να συγ-
χέεται με τον όρο «άσκηση» (exercise). Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η άσκηση θα μπορού-
σε να είναι ένα μέρος της σωματικής-φυσικής δραστηριότητας των ηλικιωμένων υπό τις 
προϋποθέσεις να υπάρχει σχεδιασμός, δομή, επαναληψιμότητα και το πιο σημαντικό, να 
στοχεύει στην βελτίωση συγκεκριμένων παραμέτρων του ασκούμενου, επομένως να έχει 
προηγηθεί αξιολόγηση των αναγκών του. Η φυσική δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει σω-
ματικές δράσεις εξίσου σημαντικές στην καθημερινότητα, όπως η εργασία, το παιχνίδι, η 
μετακίνηση, οι οικιακές, ψυχαγωγικές ή άλλες δραστηριότητες. 

Διεθνώς έχουν δημοσιευθεί επιδημιολογικά στοιχεία αναφερόμενα στην γήρανση του 
ελληνικού πληθυσμού  και την επικράτηση (Andrianakos 2006) των σχετικών κακώσε-
ων και παθήσεων που έχουν καταγραφεί κυρίως τα κατάγματα, η οστεοπόρωση και η αρ-
θρίτιδα, επώδυνα δηλαδή καταστάσεις όπως περιγράφονται και σε άλλους γεωγραφικούς 
πληθυσμούς. Η ιατρική αντιμετώπιση των περισσότερων περιπτώσεων χρήζει κοστοβό-
ρου νοσηλείας, όπως οι αρθροπλαστικές παρεμβάσεις. Παρόλα αυτά,  δεν υπάρχουν πολ-
λά ελληνικά ερευνητικά δεδομένα, ούτε σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού, ούτε σε επί-
πεδο θεραπευτικών προσεγγίσεων, εκτός ελαχίστων δημοσιευμένων ερευνητικών προ-
σπαθειών (Κarakasidou 2013), που να συσχετίζουν την φυσικοθεραπεία με τα μυοσκελε-
τικά λειτουργικά προβλήματα της τρίτης ηλικίας σε ελληνικό πληθυσμό και τα αποτελέ-
σματά της στην πρωτογενή ή ακόμα και στην τριτογενή  πρόληψη για τη διατήρηση καλής 
ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

 Στην Ελλάδα, όσον αφορά την τρίτη ηλικία, οι πλέον γνωστοί  «ειδικοί» χώροι που παρέ-
χουν   υπηρεσίες σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι τα Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης 
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).  Το 1979 στη Διεύθυνση Προστασίας Ηλικιωμένων του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας δημιουργήθηκε η ιδέα του Πειραματικού Κέντρου Ανοιχτής Εξωιδρυ-
ματικής Προστασίας Ηλικιωμένων (το σημερινό ΚΑΠΗ). Το Κέντρο αυτό απαρτιζόταν από 
το εξής προσωπικό: Γιατρό, Φυσικοθεραπευτή, Επισκέπτη Υγείας ή Νοσηλευτή, Εργοθερα-
πευτή και Οικογενειακό Βοηθό. Ο θεσμός των Κ.Α.Π.Η υιοθετήθηκε το 1984 με νομοθετική 
πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Προνοίας. Ο θεσμός εξελίχθη-
κε σταδιακά μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Σακελλάρη Ε. 2016).



37ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Τρίτη Ηλικία και Λειτουργικότητα        

Η φυσικοθεραπεία λειτούργησε  σαν μια "επιλεγμένη" προσφορά τού Δήμου, πολλές 
φορές χωρίς οργανωμένο εργαστήριο φυσικοθεραπείας και η ποιότητα της παρεχόμενης 
υπηρεσίας εξαρτήθηκε από  προσλήψεις  επιστημόνων χωρίς  αναγνωρισμένη επίσημα 
εξειδίκευση. Στην συνέχεια οι υπηρεσίες ενισχύθηκαν και με το πρόγραμμα "βοήθεια στο 
σπίτι", όμως αυτό δεν διέθετε πάντα φυσικοθεραπεία (ΠΣΦ/ενημέρωση). Το γεγονός αυτό 
είχε σαν αποτέλεσμα η φροντίδα κυρίως στην τρίτη ηλικία να παρέχεται χωρίς θεραπευτι-
κό προγραμματισμό. Κατ' αντιστοιχία το πρόγραμμα της κατ' οίκον  νοσηλείας, το  οποίο 
παρέχει και υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, στην Ελλάδα δεν έχει εδραιωθεί, παρόλο που 
λειτούργησε πιλοτικά για μικρό χρονικό διάστημα σε Δημόσια Νοσοκομειακά Ιδρύματα 
όπως το πρώην Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Σε-
φεριάδης 2003). Σήμερα λειτουργεί με μια μορφή κατ όίκον νοσηλείας σε ελάχιστα νοσο-
κομεία για ογκολογικούς ασθενείς  και μόνο  ένα Γενικό Νοσοκομείο στηρίζει και τις πε-
ριπτώσεις της τρίτης ηλικίας, όχι όμως με φυσικοθεραπεία, όπως το Νοσοκομείο Τρικά-
λων (Νοσοκομείο Τρικάλων 2018). 

 Κατά την διερεύνηση των σημερινών υπηρεσιών υγείας δεν βρέθηκε αυτή η παροχή 
μέσω του ΕΣΥ ή άλλου κρατικού φορέα, παρά μόνον από τον  ΕΟΠΥΥ (eopyy/files), μέ-
σω των ιδιωτών συμβεβλημένων φυσικο-θεραπευτών με γενικές συμβάσεις και όχι με ει-
δικές συμβάσεις πιστοποιημένων γηριατρικών θεραπευτών, όπως προαναφέρθηκε. Σήμε-
ρα αυτός ο χώρος φαίνεται ότι  τείνει να εξυπηρετηθεί από τον ιδιωτικό τομέα, όπως γίνε-
ται αντιληπτό μέσα από τις σχετικές  διαφημιστικές προβολές για παροχή κατ όίκον υπη-
ρεσιών.

Εκ των προαναφερομένων γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει αντίφαση στις πολιτικές πού 
αφορούν το επάγγελμα της φυσικοθεραπείας, διότι, αν και αναγνωρίζεται η ανάγκη πα-
ροχής φυσικοθεραπείας, το Υπουργείο Υγείας προκηρύσσει ελάχιστες θέσεις πρόσληψης 
για το Εθνικό Σύστημα Υγείας,  όμως χωρίς κανέναν σχεδιασμό με επικέντρωση την τρίτη 
ηλικία (ΠΣΦ/προκηρύξεις).

Τελευταίες διατάξεις υποχρεώνουν τούς οίκους ευγηρίας  να αποκτήσουν χώρους φυσι-
κοθεραπείας, όμως το σύστημα δεν ακολουθεί καμία  νομοθεσία κριτηρίων για τις θέσεις 
των φυσικοθεραπευτών. Οι εργοδότες προτιμούν να  προσκαλούν εξωτερικούς «συνεργά-
τες» κατά περίπτωση, αντί του μόνιμου προσωπικού. Μεγάλο κενό τείνουν να καλύψουν 
τα κέντρα ημερήσιας νοσηλείας, τα οποία όμως εμφανίζουν τα μειονεκτήματα του ιδιω-
τικού τομέα, δηλαδή δεν είναι προσιτά στον καθένα και σύμφωνα με τις απόψεις του Πα-
νελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπείας και Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματι-
ών Φυσικοθεραπευτών πιθανόν να δημιουργούν καταστάσεις προκλητής ζήτησης εις βά-
ρος των οικονομικών των ασφαλιστικών ταμείων (ΠΣΦ/Λυμπερίδης 2011)

5.2 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ  
ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19

Η Πανδημία COVID 19 από την αρχή της εμφάνισης της φάνηκε ότι ήταν ιδιαίτερα επικίν-
δυνη για τα άτομα της τρίτης ηλικίας λόγω των πολυσυστημικών επιπτώσεων που προκαλεί.
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Η παράταση της πανδημίας, καθώς και οι μεταλλάξεις του ιού δείχνουν την επέκταση 
του κινδύνου και σε νεότερες ηλικίες. Παρ’ όλα αυτά η επικινδυνότητα για τους ηλικιωμέ-
νους ασθενείς συνεχίζει να απασχολεί  την υγειονομική κοινότητα  λόγω της ανάγκης της 
πολυπαραγοντικής αποκατάστασης (Brika et al 2020).

Σύμφωνα με την Biase, η οργάνωση προγραμμάτων αποκατάστασης  για τους ηλικιω-
μένους επιζώντες του COVID-19 με υποκείμενα προβλήματα υγείας είναι σημαντική και 
πολύπλευρη . Η αποκατάσταση, εκτός των αναπνευστικών προβλημάτων, αφορά και άλ-
λες επιπτώσεις, όπως ο λειτουργικός  περιορισμός, η κοινωνική απομόνωση και πιθανόν 
η αδυναμία πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για προϋπάρχουσες ή νέες ασθένει-
ες που δεν είναι COVID-19. (Biase  2020). Η αποκατάσταση για τους μετά τον COVID-19 
επιβιώσαντες θα είναι περίπλοκη και απαιτεί εξειδικευμένες πολυεπιστημονικές υπηρεσί-
ες πολλαπλών φορέων με τους παρακάτω στόχους:

 •Βελτίωση της ψυχοσωματικής αποδιοργάνωσης  και της αδυναμίας ως αποτέλεσμα 
της αυτο-απομόνωσης, 
 •Θωράκιση της  κοινωνικής απόστασης με ειδικές υπηρεσίες . 
 •Οργάνωση της  έγκαιρης πρόσβασης των ηλικιωμένων σε υπηρεσίες αποκατάστασης 
που ικανοποιούν  τις προσωπικές ανάγκες και τους θεραπευτικούς στόχους τους. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο κλασσικός τρόπος οργάνωσης προγραμμάτων  αποκατά-
στασης σε εποχή πανδημίας μπορεί να μην είναι εφικτός και να οδηγεί σε νέες θεραπευ-
τικές προσεγγίσεις όπως η εξ αποστάσεως θεραπευτικές προσεγγίσεις με έλλειψη βεβαί-
ως σχετικής κλινικής εμπειρίας των θεραπευτών. Αυτή η νέα κατάσταση σε συνδυασμό 
με την «απαγόρευση»  συμμετοχής του οικείου περιβάλλοντος  μπορεί να μην θεραπεύ-
ει  όλες τις νέες ανάγκες. Ο προβληματισμός αυτός  ενισχύει  την άποψη των  ερευνητών 
αυτού του άρθρου (Biase 2020), που υποστηρίζουν ότι οι στρατηγικές για  αποτελεσματι-
κή αποκατάσταση των ηλικιωμένων  πρέπει να σχεδιαστούν για έναν κόσμο που ζει με το 
COVID-19, ανεξάρτητα εάν έχουν νοσήσει ή όχι.

Ένα σημαντικό πρόβλημα, που αναδεικνύει ο Σύλλογος  Φυσικοθεραπευτών Ηνωμένου 
Βασιλείου με άρθρο του Swingwood (Chartered Society of Physiotherapy,), είναι η χρονιό-
τητα των   προβλημάτων κατά την ανάρρωση. To υγειονομικό προσωπικό πρέπει να    είναι 
ικανό να διαχειριστεί το πλήρες φάσμα των συνεπειών του COVID-19, όπως η δύσπνοια, 
η κόπωση, η μυϊκή αδυναμία, το παραλήρημα, η διαταραχή τύπου «μετατραυματικού» 
στρες ή και άλλη πιθανή ψυχική διαταραχή. Ο Balbi και οι συνεργάτες του, σε άρθρο που 
αναφέρεται στις πρώιμες και βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, συστήνει ένα πρόγραμμα το 
οποίο θα περιλαμβάνει αναπνευστική και μυοσκελετική φυσικοθεραπεία, συμβουλευτι-
κή εργονομία για αυτό-διαχείριση της ενέργειας και ψυχολογική υποστήριξη για κοινω-
νική και επαγγελματική επανένταξη (Balbi 2020). Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι η ομά-
δα του  Biase συμφωνεί με τους  Βalbi et al, στην άποψη ότι είναι απαραίτητη η πολυεπι-
στημονική ομάδα, η οποία πρέπει να έχει δυνατότητα βιολογικής, κοινωνικής και αν χρει-
αστεί επαγγελματικής στόχευσης. Η ανάγκη οργάνωσης πολυεπιστημονικών υγειονομι-
κών ομάδων έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα και έχει τεκμηριωθεί πολύ αναλυτι-
κά από την ομάδα Λιονή και συν (Λιονής 2015, Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου 2015 ).
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Οι άμεσες επιπτώσεις στους νοσήσαντες ηλικιωμένους, οι οποίες καταγράφονται από 
την διετή παγκόσμια εμπειρία   είναι  πολυσυστημικές.   Η εμπειρία αυτή ενισχύει την πε-
ποίθηση που αναπτύσσεται στον χώρο της υγείας από τα προαναφερόμενα άρθρα να ορ-
γανωθεί ένα σύστημα  παροχής  υπηρεσιών υγείας με προσωπικό το οποίο διαθέτει κατάλ-
ληλη  γνώση και δεξιότητες, αλλά και νέα αντίληψη στην ασθενοκεντρική αποκατάστα-
ση.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Βρετανικού Σύστηματος Υγείας (NHS/Covid 2020) 
εκτιμάται ότι  το 50% δεν θα απαιτούσε καμία συμβολή από την κοινωνική φροντίδα, το 
45% θα χρειαζόταν υποστήριξη από τις υγειονομικές υπηρεσίες, το 4% θα χρειαζόταν 
αποκατάσταση σε κλειστές ή ανοικτές  μονάδες  φροντίδας και 1% θα απαιτούσε νέα  μορ-
φής φροντίδα. Το είδος και η συνταγογράφηση των προγραμμάτων που θα περιλαμβάνουν 
φυσικοθεραπεία για την αναπνευστική ή μυοσκελετική αποκατάσταση θα απαιτήσουν 
μονάδες με ανθρώπινο δυναμικό ικανό να αντιμετωπίσει τις λειτουργικές βλάβες σε βά-
θος χρόνου. Αυτές οι μονάδες στον Ελληνικό χώρο θα μπορούσαν να αποτελούν τα εργα-
στήρια φυσικοθεραπείας τα οποία ανήκουν στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τα οποία 
καθ ό́λη την διάρκεια της πανδημίας λειτούργησαν τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτι-
κά(ΠΣΦ 2021).

H Parry από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, μελετώντας τις συνθήκες εργασίας 
των φυσικοθεραπευτών, σημειώνει επίσης την έγκαιρη ανταπόκρισή τους. Εξηγεί ότι το 
2020 ήταν μια πρωτοφανής χρονιά σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα για το ανθρώπινο δυνα-
μικό στον τομέα της υγείας που χρειάστηκε να εργάζονται ακούραστα στον αγώνα κατά 
του COVID-19. Αυτή η νέα ασθένεια απαίτησε  από τους επαγγελματίες υγείας -και ασφα-
λώς τους φυσικοθεραπευτές ως βασικά μέλη της ομάδας- να σταθούν, να προβληματι-
στούν και να προσαρμοστούν πολύ γρήγορα, προκειμένου να φροντίσουν τους ασθενείς 
με COVID-19 (Parry 2020).

 Η ανάπτυξη στρατηγικών αποκατάστασης της λειτουργικότητας κατά την περίοδο του 
COVID σκοπό έχει να αντιμετωπίσει τόσο τις ανάγκες όσων  νόσησαν, αλλά και όσων εμ-
φανίζουν λειτουργικά ελλείματα από άλλες αιτίες ως έμμεσες επιπτώσεις. Η πολυσυστη-
μικότητα της νόσου και η πολυπλοκότητα των δυσλειτουργιών απαιτεί την διεπιστημονι-
κή προσέγγιση και συνεργασία. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς επιπτώσεις στους 
ηλικιωμένους, κυρίως σε αυτούς που εμφανίζουν μακροχρόνιες καταστάσεις  και χρή-
ζουν προγραμμάτων λειτουργικής αποκατάστασης.

Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστεί ανισότητα πρόσβασης στις 
υπηρεσίες λειτουργικής  αποκατάστασης, όπως είναι η φυσικοθεραπεία, για μεγάλο αριθ-
μό ηλικιωμένων ατόμων, καθώς και δυσκολία  οργάνωσης αυτής της θεραπευτικής προ-
σέγγισης σε μελλοντικά πανδημικά κύματα.

Η συνεργασία επαγγελμάτων  υγείας που μπορούν να στηρίξουν τα περιστατικά τόσο 
μεμονωμένα όσο και  στη κοινότητα θα έχει πιθανόν και ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα την 
διαστρωμάτωση της εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων, που είναι το ζητούμενο για τα 
ευάλωτα άτομα όπως οι ηλικιωμένοι, διαπίστωση που υποστηρίχτηκε από την εργασία 
των Τurner et al (2014). 
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Στα πλαίσια των δράσεων για τους ειδικούς κλινικούς  πληθυσμούς, ο  Βρετανικός Σύλ-
λογος φυσικοθεραπευτών υποστήριξε ένα πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους που κινδυ-
νεύουν από πτώσεις (Skelton 2010), σε συνεργασία με τον επαγγελματικό φορέα τους για 
τα θέματα της τρίτης ηλικίας που είναι γνωστός ως AGILE. Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμ-
μα οι ηλικιωμένοι, έχουν πρόσβαση μέσω της   κοινότητας  σε  εξειδικευμένα προγράμμα-
τα άσκησης με καθοδήγηση ειδικού εκπαιδευτή, για τις  πιο περίπλοκες περιπτώσεις που 
χρήζουν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας. Εάν το πρόγραμμα εδραιωθεί με την εφαρμογή του 
κατά την πανδημία, ασφαλώς θα οδηγήσει στη μετά COVID εποχή, στην εκπαίδευση των 
επιστημόνων σε προγράμματα θεραπευτικής άσκησης που θα μπορούν να εφαρμοστούν 
υπό διαφοροποιημένες συνθήκες. 

Η ηγεσία στο χώρο της υγείας πρέπει να λάβει υπόψη αυτή την κλινική εμπειρία των 
Βρετανών αλλά και των θεραπευτών  άλλων αναπτυγμένων χωρών, για τη βελτίωση του 
συστήματος προς διαφορετικές κατευθύνσεις-διαδρομές διότι η προαναφερόμενη ανάλυ-
ση αναφέρεται στο ειδικό πρόγραμμα πρόληψης πτώσεων <<OTAGO>> και  <<PSI>>, το 
οποίο έχει  εδραιωθεί και εφαρμόζεται επίσημα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, Αυστρα-
λίας, Καναδά και ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία. Το πρόγραμμα έχει διασπαρθεί μέσω του 
ευρωπαϊκού προγράμματος Prevention of Falls Network for Dissemination (ProFouND), 
με στόχο την κατάρτιση και πιστοποίηση  των επιστημόνων υγείας. Στην Ελλάδα έχουν 
εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα περίπου 200 φυσικοθεραπευτές στο πρόγραμ-
μα ΟΤΑGO (Sakellari 2018, ΠΑΔΑ/OTAGO 2019). Επίσης έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο 
προσπάθειας εκπαίδευσης των Ελλήνων φυσικοθεραπευτών στην αξιολόγηση του κιν-
δύνου πτώσεων, το οποίο έχει αναγνωρισθεί και εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ως 
πρόγραμμα FFMOT.

Στην διεθνή αρθρογραφία, συναντά κανείς παρόμοια προβλήματα που απετέλεσαν 
αντικείμενο δράσεων για επίλυση  μέσω των διεθνών θεσμικών οργάνων, όπως ο ΠΟΥ 
(WHO/rehabilitation 2017). 

Ένας επιπλέον παράγοντας που μελετάται σε σχέση με τους ηλικιωμένους εν μέσω παν-
δημίας σύμφωνα με την Phillips, την υπεύθυνη του Αμερικάνικου Συμβουλίου για τους 
ηλικιωμένους (Νational Council Οn Aging, NCOA),  είναι σε σχέση με  την εργασία τους. 
Γενικά τα  ευρήματα δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι  με χαμηλότερο εισόδημα είναι υποχρε-
ωμένοι να συνεχίσουν να  εργάζονται και πιθανώς να εκτίθενται περισσότερο στις  αρνη-
τικές επιπτώσεις του COVID-19. Εάν αυτό συνδυαστεί με το γεγονός ότι η παγκόσμια κοι-
νωνία βγαίνει από μια εποχή ύφεσης, δυσκολεύει την κατάσταση περισσότερο. Γίνεται 
κατανοητό ότι μια παρόμοια κατάσταση θα μπορούσε κανείς να περιγράψει και για την 
Ελλάδα αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη.

Ασφαλώς τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα εφαρμόστηκαν προγράμματα προστασίας 
των ευάλωτων ηλικιών, όπως η καθιέρωση της τηλεργασίας ή άδεια ειδικού σκοπού για 
τους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία ή κάποια οικονομικά προγράμματα για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς ακόμα να είναι δυνατή η αποτίμηση της αποτελεσματι-
κότητας αυτών των μέτρων.

Η πανδημική αντίδραση έφερε ευκαιρίες, όπως και προκλήσεις. Για παράδειγμα, τονί-
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στηκε ιδιαίτερα πως η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση μπορούν να ενσωματωθούν 
στην καθημερινή ζωή μέσω τηλεπικοινωνίας. Αυτό πρέπει να κλιμακωθεί και να σχεδια-
στούν πολιτικές για να υποστηριχθούν οι ηλικιωμένοι και κυρίως όσοι, για διαφορετικούς 
λόγους, ευρίσκονται σε  περιορισμένη κοινωνική επαφή. 
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H υγεία του πληθυσμού μιας χώρας  σύμφωνα με την άποψη που διατυπώνεται από τμή-
μα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής «εξαρτάται από τις 
πολιτικές δημόσιας υγείας που σχεδιάζονται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, καθώς 
και από τα προγράμματα που στοχεύουν στην προστασία, την πρόληψη και την προαγω-
γή της υγείας του γενικού πληθυσμού και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων μέσω υγειονο-
μικών, κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων μεταρρυθμίσεων». (ΠΑ-
ΔΑ/ΠΔΥ,2018)

Είναι γενική διαπίστωση όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο της ιστορικής αναδρομής ότι 
οι εξελίξεις στο τομέα της  Υγείας συνέβαλλαν  στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης. Σήμερα, η παγκόσμια κοινότητα καλείται να 
αντιμετωπίσει μια νέα πρόκληση, εκτός από την αύξηση του πληθυσμού της τρίτης ηλι-
κίας και τα επιπλέον ζητήματα  τα οποία  αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημί-
ας COVID-19. Η πρόκληση αυτή απαιτεί «οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας θα πρέπει να 
στελεχωθούν από λειτουργούς που είναι εξοπλισμένοι με τις δεξιότητες και τις ικανό-
τητες που χρειάζονται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στη πρόληψη και διαχεί-
ριση υγειονομικών κρίσεων που όπως ιστορικά έχει επιβεβαιωθεί πλήττουν την παγκό-
σμια οικονομία, ευμάρεια και πολλές πτυχές του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού 
βίου» (ΠΑΔΑ/ΠΔΥ 2018).

Ο Τούντας υποστηρίζει ότι το σύστημα υγείας στην Ελλάδα ασθενεί, παρέχοντας συ-
χνά αποσπασματικές υπηρεσίες, με σπάταλο και κοινωνικά άνισο τρόπο. Βασική αιτία 
αυτής της παθογένειας κατά την άποψή του, αποτελεί η έλλειψη ολοκληρωμένης και 
αποτελεσματικής πολιτικής υγείας (Τούντας 2002).

Με τον όρο πολιτική υγείας εννοείται το σύνολο αποφάσεων, συμμαχιών και διαδικα-
σιών που σύμφωνα με τον ΠΟΥ, καθορίζει τους στόχους για την υγεία σε διεθνές, εθνι-
κό ή τοπικό επίπεδο και καθορίζει τα σχέδια και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν 
για την επίτευξη αυτών των στόχων. Μια σαφής πολιτική υγείας μπορεί να επιτύχει πολ-
λά πράγματα: αποσαφηνίζει τις αξίες στις οποίες βασίζεται μια πολιτική, καθορίζει ένα 
όραμα για το μέλλον, το οποίο με τη σειρά του συμβάλλει στον καθορισμό των στόχων 
και των προτεραιοτήτων μεταξύ τους και διευκολύνει τον καθορισμό στόχων και ορόση-
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μων βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. (WHO/EUROPE region 2022)
Σήμερα, στην Ελλάδα λειτουργούν πέντε Πανεπιστημιακά τμήματα από τα οποία 

αποφοιτούν υγειονομικοί  που υπηρετούν την επιστήμη της φυσικοθεραπείας. Παράλ-
ληλα εγκρίθηκαν και διεξάγονται προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευ-
σης στην Φυσικοθεραπεία σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιεύει η WCPT (WCPT/ 
subgroups), τα οποία σκοπό έχουν να εκπαιδεύσουν λειτουργούς ικανούς να στελεχώ-
σουν το Σύστημα Υγείας αποτελεσματικά και σε σχέση  με τις εξειδικεύσεις που αναδει-
κνύονται ως ανάγκη.

Η αναγνώριση της εξειδίκευσης συναντάται διεθνώς, αλλά με διαφορετικά  προα-
παιτούμενα. Το σύστημα ορισμένων χωρών βασίζεται στην συνεχιζόμενη εκπαίδευ-
ση, με την οποία, μέσω αναγνωρισμένων από τα επαγγελματικά τους σωματεία CPD 
σεμιναρίων με πιστωτικές μονάδες  και ελάχιστο προκαθορισμένο χρόνο κλινικής εκ-
παίδευσης, απονέμουν τίτλους κλινικής εξειδίκευσης (CSPT/cpd/Chartered Society 
of Physiotherapy, SPA/subgroup/Swedish Physiotherapy Association, APTA/CHSPT/
American Physical Therapy Association, APA/Australian Physiotherapy Association).

 Ο μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης είναι απαραίτητος για ακαδημαϊκή εξέλιξη και 
όχι για επαγγελματική, στην οποία όμως συνεκτιμάται. Στις ΗΠΑ, όπως και στον Κανα-
δά, ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι απολύτως απαραίτητος για την αναγνώριση της ειδικό-
τητας σε συνδυασμό και με τις ώρες κλινικής άσκησης. Στις ΗΠΑ το Μεταπτυχιακό Δί-
πλωμα Ειδίκευσης δίδει δυνατότητα επαγγελματικών δικαιωμάτων σε επιστήμονες με 
διαφορετικό βασικό τίτλο σπουδών (Bachelor), γεγονός που δεν ισχύει κυρίως στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον σε πολλές από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, υπάρχει 
σύστημα ελέγχου και ανανέωσης της άδειας λειτουργίας, το οποίο προβλέπει τη δια βί-
ου μάθηση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επιστημονική ενημέρωση των μελών 
της φυσικοθεραπευτικής κοινότητας, με σκοπό την παροχή σύγχρονων    αναβαθμισμέ-
νων υπηρεσιών ( American Physical Therapy Association APTA, Canadian Society of 
Physiotherapy CSPT) 

Η χάραξη πολιτικής στην Ελλάδα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπεί-
ας, παρ’ όλη την εξέλιξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν υποστήριξε αυτήν την ανα-
γκαιότητα στους χώρους των υπηρεσιών υγείας. Ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των σχολών, 
υλοποιήθηκε η πανεπιστημιοποίηση και έχουν εγκριθεί αυτόνομα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα, δεν έχει αναγνωρισθεί ακόμα από την πολιτεία η φυσικοθεραπευτική εξειδί-
κευση στην κλινική της εφαρμογή. Ιδιαίτερα σημαντικός σταθμός για την επιστήμη θε-
ωρείται το γεγονός ότι είναι δυνατή πλέον και η προκήρυξη εκπόνησης Διδακτορικών 
Διατριβών, ενισχύοντας έτσι την διαδικασία της έρευνας στα τμήματα Φυσικοθεραπεί-
ας, που μπορεί να αποτελέσει τον βασικό πυρήνα αναγνώρισης των κριτηρίων εξειδί-
κευσης(ΠΑΔΑ/phd 2021).

Στην ελληνική επικράτεια, σήμερα αναγνωρίζεται  ακαδημαϊκά ο τίτλος  του μετα-
πτυχιακού διπλώματος ειδικότητας αλλά όχι επαγγελματικά, και έτσι παρατηρείται ότι 
στις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας  φυσικοθεραπείας για το Δημόσιο Σύστημα 
Υγείας δεν προβλέπονται εξειδικευμένα πεδία σε σχέση με τις προϋποθέσεις αξιολόγη-
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σης των υποψηφίων(ΠΣΦ/προκηρύξεις 2021). Αυτό οδηγεί στην αύξηση φυσικοθερα-
πευτών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδικευμένη γνώση, χωρίς την διασφάλιση της  
αντίστοιχης αύξησης δυνατότητας παροχής υπηρεσιών σε σχέση  με το γνωστικό τους 
αντικείμενο. 

Παρατηρείται  ότι η εκπαιδευτική εξέλιξη δεν συμβάδισε με την πολιτική αξιοποίη-
σης των νέων επιστημόνων μέσα στο Σύστημα Υγείας, διότι δεν υπήρχε κεντρικός σχε-
διασμός στο χώρο της υγείας για τις ανάγκες του συστήματος, ούτε σε αριθμό απασχο-
λούμενων φυσικοθεραπευτών, ούτε σε τομέα ειδικότητας. Παράλληλα, φθάνοντας στην 
εποχή της οικονομικής ύφεσης, η απορρόφησή τους δυσκολεύει περισσότερο, γιατί δεν 
προκηρύσσονται θέσεις και με δεδομένη την αναντιστοιχία αφυπηρετούντων με νεοδιο-
ριζόμενους δημιουργείται το ερώτημα, εάν στον ευρύτερο τομέα του Συστήματος Υγεί-
ας επαρκεί ο αριθμός κατάλληλα εκπαιδευμένων φυσικοθεραπευτών, ώστε να διασφα-
λίζεται η καλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

Η διαπίστωση αυτή, σύμφωνα με τις αναφορές στη αρχή αυτού του κεφαλαίου για την 
δημόσια υγεία και τις πολιτικές υγείας, οδηγεί στη σκέψη  ότι  δεν αξιοποιείται, το αν-
θρώπινο δυναμικό ικανό σε σχέση με τις ανάγκες. 

Με στόχο να προωθηθεί η πολιτική για την επαγγελματική αναγνώριση της κλινικής 
ειδικότητας στο χώρο της φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα, έχει  ξεκινήσει η σύσταση 
ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος  με στοιχεία αυτοοργάνωσης και αυτοελέγχου. Αυτές οι 
επιστημονικές ομάδες, οργανωμένες μέσα από το θεσμικό όργανο, δηλαδή τον Πανελ-
λήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπείας (ΠΣΦ), με την στήριξη της Επιστημονικής Εταιρεί-
ας Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ), τείνουν να εξελιχθούν σε άτυπες φυσικοθεραπευτικές ει-
δικότητες, όπως η ορθοπεδική, νευρολογική, παιδιατρική, αναπνευστική, ογκολογική, 
γυναικολογική, ψυχιατρική κ.λπ., κατά τα πρότυπα που προκύπτουν από τα δεδομένα 
της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (ΠΣΦ/επιστημονικά τμήματα, ΕΕ-
ΕΦ/τμήματα, WCPT/Subgroups 2021).

Στη διεθνή κοινότητα, σε κράτη όπου λειτουργεί Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι φυσι-
κοθεραπευτές οργανώνονται έτσι, ώστε να παρέχεται πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
φροντίδα (εντός και εκτός νοσοκομείου) με την φιλοσοφία της διεπιστημονικής ομάδας 
σύμφωνα με τις οδηγίες της WCPT. Αναπτύσσεται η συνεργασία με τους άλλους επαγ-
γελματίες υγείας, για να σχεδιάσουν προγράμματα αποκατάστασης σε έκταση και βάθος 
ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών. Ακόμα και σε  μικρές  μονάδες φυσικοθεραπείας, 
αναγνωρίζεται η εξειδίκευση των φυσικοθεραπευτών, ώστε ο ασθενής να επιλέγει το 
χώρο θεραπείας ανάλογα με την πάθησή του. Παράλληλα, διευκολύνεται η επικοινωνι-
ακή συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό και οποιοδήποτε άλλο επιστήμονα υγείας κρι-
θεί απαραίτητο. Η ανάγκη της διεπιστημονικής προσέγγισης σε όλες τις βαθμίδες πα-
ροχής υγείας καθώς και ο σημαντικός ρόλος της παροχής φυσικοθεραπείας σε πρωτο-
βάθμιο επίπεδο αναλύεται στο κείμενο των Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου και συν 
(2015).

Ο Σιγάλας το 2000, μέσα σε ένα πλαίσιο αξιολόγησης και αναμόρφωσης   του ΕΣΥ 
εκείνη την εποχή, υποστηρίζει ότι "Οι επαγγελματίες υγείας ως ανθρώπινο δυναμικό 
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Οργανισμών Υγείας έχουν ιδιαιτερότητες, σε σύγκριση με το ανθρώπινο δυναμικό  άλ-
λων  Οργανισμών. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο εξαιτίας του ρόλου τους μέσα στο νοσοκο-
μείο, αλλά και εξαιτίας της ανάγκης για συνεχή προσαρμογή στις προσδοκίες και τις 
απαιτήσεις της κοινωνίας". Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι σήμερα, σε εποχή 
παγκόσμιας υγειονομικής και  οικονομικής κρίσης, ήταν προφητικός ο λόγος του.

Ειδικότερα για τον χώρο του νοσοκομείου (Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας), οι κοι-
νωνιολογικές  μελέτες συχνά αναφέρουν την ανάγκη συνύπαρξης και συνεργασίας των 
διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων και όχι μόνο των ιατρών (Copeland 2017), διαπί-
στωση η οποία είναι κρίσιμη για τον σχεδιασμό χρήσιμων πολιτικών προς την βελτίωση 
των συστημάτων μέσα από μια σύγχρονη διεπιστημονική αντίληψη. 

6.2 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID

Για τις περιπτώσεις των ηλικιωμένων που δεν νόσησαν, οι έμμεσες  επιπτώσεις  οφείλο-
νται κυρίως στην προσπάθεια μείωσης της διασποράς μέσω της απαγόρευσης της κυκλο-
φορίας (Brugliera et al 2020 ). Αυτό δημιούργησε συνθήκες μείωσης της παροχής υπη-
ρεσιών πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας για μη covid παθήσεις, που 
οφείλονται σε δύο κυρίως λόγους. Η μία αιτία ήταν οι αλλαγές του συστήματος πρόσβα-
σης  για διαγνωστικές εξετάσεις ή  παρακολούθηση προϋπάρχουσας πάθησης. Οι αλλα-
γές αυτές συνήθως έχρηζαν γνώσεις ή εμπειρία χρήσης της τεχνολογίας προς αποφυγή 
της κοινωνικής επαφής και προστασίας της διασποράς του ιού, αλλά πολύ συχνά τα ηλικι-
ωμένα άτομα δυσκολευόντουσαν να τις υλοποιήσουν . Η δεύτερη αιτία ήταν ο φόβος του 
αγνώστου  και του κινδύνου πιθανής μόλυνσης, που οδηγούσε του ηλικιωμένους να απο-
φεύγουν την προσέλευση σε χώρους υγείας, όπως η μυοσκελετική φυσικοθεραπεία, πα-
ρόλο που αυτές οι υπηρεσίες δεν ενέπιπταν στην κατηγορία των απαγορεύσεων (ΠΣΦ/
covid 2020, Balbi et al 2020, Brugliera et al 2020). 

Η Sue Hayward Giles, εκπροσωπώντας  τον  CSP, εκφράζει την  ανησυχία της,  δι-
ότι δεν έχει γίνει  ακόμη σαφές  ένα εθνικό σχέδιο από την Βρετανική κυβέρνηση για 
την οργάνωση της φυσικοθεραπείας στις ανάγκες των ασθενών(Giles/CSP2020). Η ίδια 
ανησυχία έχει εκφραστεί και από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπείας (ΠΣΦ/
covid 2020), ο οποίος, προκειμένου να υποστηρίξει τους γηριατρικούς φυσικο- θερα-
πευτές, οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την ανταλλαγή  επιστημονι-
κών απόψεων, εμπειριών και επικαιροποιημένης γνώσης στα πλαίσια που επιτρέπουν οι 
συνθήκες για την καλύτερη παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών.(ΠΣΦ/ΕΤ/ Γηρια-
τρική Φυσικοθεραπεία 2020).

Στα πλαίσια της πολιτικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των φυσικοθεραπευτών, από 
τον ΠΣΦ δημιουργήθηκε μια ομάδα που επιμελήθηκε βασικές κλινικές οδηγίες και συ-
στάσεις από τον WHO και WCPT. (ΠΣΦ/Covid 2020). Ένα από τα στοιχεία εργασίας αυ-
τής της ομάδας ήταν η εκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών στην κατάλληλη ψυχολογι-
κή προσέγγιση των γηριατρικών Covid ασθενών σε σχέση με το κοινωνικό στίγμα που 
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πιθανόν να προκαλείται.  Το επίπεδο του στίγματος που σχετίζεται με τον COVID-19 
επηρεάζεται από τρεις βασικούς παράγοντες: 1) είναι μία νέα νόσος για την οποία δεν 
γνωρίζει η κοινωνία ακόμη πολλά 2) υπάρχει συχνά φόβος για το άγνωστο 3) είναι εύκο-
λο να συσχετιστεί  αυτός ο φόβος με « τους άλλους» (ΠΣΦ/stigma 2020).

Το στίγμα μπορεί να υπονομεύσει την κοινωνική συνοχή και να προκαλέσει πιθανή 
κοινωνική απομόνωση ομάδων. Αυτό οδηγεί συχνά σε πιο σοβαρά προβλήματα υγείας 
και δυσκολίες στον έλεγχο της επιδημίας της νόσου, διότι ο φόβος του στίγματος  μπο-
ρεί:

 •Να οδηγήσει τα άτομα στην απόκρυψη της ασθένειάς τους, ώστε να αποφύγουν την 
διάκριση
 •Να εμποδίσει τα άτομα από το να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια άμεσα 
 •Να τους αποθαρρύνει από το να υιοθετήσουν υγιείς συμπεριφορές 

Η αντιμετώπιση από την πλευρά των φυσικοθεραπευτών, σύμφωνα με τις συστάσεις 
του WHO για το κοινωνικό στίγμα, βασίζεται σε δύο κυρίως στόχους. Ο ένας είναι η 
εκπαίδευση των γηριατρικών φυσικοθεραπευτών  στο πως θα απευθυνθούν στον ηλι-
κιωμένο νοσούντα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο επικοινωνίας. Ο δεύτε-
ρος στόχος είναι η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και η ενημέρωση για το έρ-
γο τους σε δημόσιους χώρους ή κοινωνικά μέσα, επίσης με το κατάλληλο λεξιλόγιο, για 
τον ρόλο των υγειονομικών και  συμβουλευτική  τρόπου επικοινωνίας με τους νοσού-
ντες (ΠΣΦ/stigma 2020).

Αντίστοιχα τα πανεπιστημιακά τμήματα Φυσικοθεραπείας οργανώνουν εκδηλώ-
σεις με τον ίδιο στόχο που έθεσε ο ΠΣΦ, δηλαδή την όσο το δυνατόν γρήγορη αλλά και 
ασφαλή εκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών (ΠΑΔΑ/covid, 2020,Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας /φυσικοθεραπεία 2020). 

Όλα τα παραπάνω είχαν αρχίσει να απασχολούν τους επιστήμονες υγείας αρκετά πριν 
την πανδημία,  όπως  προκύπτει από το άρθρο των Copeland και συνεργατών. Η συγκε-
κριμένη ερευνητική ομάδα είχε υποστηρίξει ότι  οι υπηρεσίες υγείας οφείλουν να ορ-
γανώνουν συνθήκες αποκατάστασης, τόσο για τους ασθενείς με άμεσα προβλήματα λό-
γω νόσου, αλλά και για τα άτομα με έμμεσα προβλήματα από την καθιστική συμπεριφο-
ρά λόγω εγκλεισμού και κοινωνικής απομόνωσης(Copeland 2017). Οι ηλικιωμένοι ενή-
λικες εμφανίζουν συχνά περισσότερα ελλείματα από τον γενικό πληθυσμό λόγω της αυ-
ξημένης καθιστικής συμπεριφοράς με επιβάρυνση της ισορροπίας, αυξημένο κίνδυνο 
πτώσης και επιδείνωση ή  εμφάνιση νέων ψυχικών  προβλημάτων, όπως αναφέρθηκε και 
σε προηγούμενο κεφάλαιο (Skelton 1994). Ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα όπως η μονα-
ξιά, το πιθανό πένθος και η οικονομική δυσχέρεια θα επηρεάσουν περαιτέρω την ποιό-
τητα ζωής των ηλικιωμένων(WHO/2015). 

Τα μοντέλα αποκατάστασης μπορεί να  διαφέρουν από χώρα σε χώρα λόγω διαφορετι-
κού δείκτη υγείας, διαφορετικών συστημάτων υγείας, διαφορετικών μέτρων πρόληψης 
της διασποράς, διαφορετικών  πολιτιστικών αντιλήψεων που πιθανόν θα οδηγούν  σε δι-
αφορετικές επιπτώσεις του COVID-19 ( BSRM 2020). 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διεθνών οργανώσεων, γίνονται γνωστά τα ποσο-
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στά των προσβεβλημένων ατόμων και κατ έ́πεκταση και των ηλικιωμένων. Το ποσοστό 
των ηλικιωμένων, όμως, που επηρεάζεται έμμεσα από την πανδημία δεν είναι ακόμα ξε-
καθαρισμένο στις περισσότερες χώρες που μελετάται η πανδημία. Το ποσοστό αυτό πι-
θανόν θα καταγραφεί, όταν  οι ηλικιωμένοι θα αρχίσουν να επανέρχονται για  πρωτο-
βάθμια ή δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη μετά την σταθεροποίηση μείωσης των 
κρουσμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ξεπεράσει το φόβο τους να προσέλθουν 
στις υπηρεσίες υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας, ωστόσο, πρέπει  να είναι σε θέση να εντοπί-
σουν εκείνους που θα ανήκουν στο ευρύτερο φάσμα ηλικιωμένων που θα  έχουν συγκε-
κριμένων προγραμμάτων αποκατάστασης.

Αυτοί είναι οι  παράγοντες που  πρέπει να ληφθούν υπόψη για τα συστήματα Υγεί-
ας. Επιπλέον τα ερευνητικά στοιχεία  που ανακοινώνει το Ιnternational Severe Acute 
Respiratory and Emerging Infections Consortium επιβεβαιώνουν ότι οι νοσούντες σο-
βαρά  παραμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα σε νοσοκομειακό περιβάλλον,  γεγονός 
που οδηγεί σε λειτουργική ανεπάρκεια, η οποία χρήζει μετανοσοκομειακή μυοσκελετι-
κή αποκατάσταση (ISARIC 2020). 

Αυτές οι νέες συνθήκες αναδεικνύουν την ανάγκη  σχεδιασμού  πολιτικής για την  
άμεση αντιμετώπιση των επιπλοκών της πανδημίας, αλλά και  πολιτικής για την πρόλη-
ψη και αντιμετώπιση των έμμεσων επιπλοκών, κυρίως για τους ηλικιωμένους με μειω-
μένη λειτουργική ικανότητα και χρόνια νευρολογικά/ μυοσκελετικά προβλήματα.

Στον Ελλαδικό χώρο φαίνεται ότι τα αντανακλαστικά των υγειονομικών, και συγκεκρι-
μένα των φυσικοθεραπευτών, λειτούργησαν αρκετά γρήγορα. Υπάρχουν ενδείξεις (ΠΣΦ/
covid 2020, ΠΕΕΦ/covid 2020) ότι με την καθοδήγηση των θεσμικών οργάνων ξεκίνησαν 
το γρηγορότερο δυνατόν δραστηριότητες με δύο κατευθυντήριες γραμμές. Αφενός η  ενη-
μέρωση των ασθενών για την ασφαλή πρόσβαση στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας και  
αφετέρου η ενημέρωση με τους ειδικούς της άσκησης, όπως είναι οι φυσικοθεραπευτές, 
για την ανάγκη προληπτικής προσέγγισης, τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι ήδη από το 2018 στο χώρο της φυσικοθεραπείας έχει ξεκινήσει η εκ-
παίδευση στην τηλεφυσικοθεραπεία (ΠΣΦ/συνεδριο2018). Επίσης, ιδιαίτερα ενθαρρυντι-
κό είναι το γεγονός ότι οι πανεπιστημιακές σχολές Φυσικοθεραπείας οργάνωσαν εκδηλώ-
σεις ενημέρωσης και υποστήριξης εξ αποστάσεως φυσικοθεραπείας σε άτομα που πιθα-
νόν το είχαν ανάγκη. (Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας/Φυσιο 2020).  

Το Βρετανικό Σύστημα Υγείας (NHS) υποστηρίζει ότι η πανδημία, σε χώρες όπου υπάρ-
χει κατακερματισμός των υπηρεσιών λειτουργικής αποκατάστασης για την Covid εποχή, 
αλλά και μετά αυτής, αποτελεί ευκαιρία, για να ενισχυθεί η πολιτική στήριξης της πρω-
τοβάθμιας φροντίδας και να σχεδιαστεί με βάση τα νέα δεδομένα, ενισχύοντας τόσο την 
κατ όίκον φροντίδα, όσο και την εξ αποστάσεως θεραπευτική προσέγγιση, δημιουργώ-
ντας θεσμούς εκπαίδευσης για την επάνδρωση αυτών (NHS/rehabilitation 2020). 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο  κεφάλαιο, επειδή δεν έχουν  ακόμα αναγνωρισθεί 
οι κλινικές εξειδικεύσεις στη φυσικοθεραπεία, η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων 
ως παροχή υπηρεσιών στους ηλικιωμένους περιορίζεται σε μικρό ποσοστό στη ΠΦΥ, 
κυρίως στον ιδιωτικό τομέα (Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας) και σε λίγους δημόσια ορ-



49ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Πολιτικές Υγείας και Φυσικοθεραπεία

γανωμένους χώρους, όπως τα ΚΑΠΗ σε δήμους της  Αττικής και ελάχιστους χώρους 
στην περιφέρεια (Δήμος Αργυρούπολης, Δ. Ν. Φιλαδέλφειας, Δ. Βύρωνα). Όμως, και 
αυτές -οι λίγες έστω- υπηρεσίες των ΚΑΠΗ ανεστάλησαν στην διάρκεια της πανδημίας 
και μόνο κατά περίπτωση και σε επίπεδο ιδιωτικής πρωτοβουλίας αναπτύχθηκαν στρα-
τηγικές υποστήριξης των ηλικιωμένων στα εργαστήρια δια ζώσης και εξ αποστάσεως  
καθώς και  κατ’ οίκον, χωρίς ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα εκ μέρους της πολιτείας.
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ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟ 7

Φυσικοθεραπεία και  
Βαθμός Ικανοποίησης

7.1 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο όρος «επάγγελμα» (profession), όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 3.1, ορίζεται ως μια 
διεργασία που διαφέρει από τις γενικά ονομαζόμενες επαγγελματικές δραστηριότη-
τες (occupation), ως προς τα στοιχεία που πρέπει να την συνθέτουν. Αυτά εντοπίζονται 
κυρίως στην υποχρεωτική, γενική και εξειδικευμένη γνώση και στον προσανατολισμό 
παροχής υπηρεσιών που προορίζονται ως ένα λειτούργημα προς τον γενικό πληθυσμό 
(Freidson 1980). Στις υπηρεσίες παροχής υγείας ένας από τους σημαντικότερους δείκτες 
που αφορούν στην παρεχόμενη ποιότητα είναι η δυνατότητα μέτρησης της ικανοποίησης 
των ασθενών. Η διεθνής βιβλιογραφία (Roush 1999) αναφέρεται όλο και συχνότερα στην 
αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών για τις υπηρεσίες υγείας και υποστηρίζει ότι 
αυτή η διαδικασία για την φυσικοθεραπεία είναι πολυπαραγοντική. Η ικανοποίηση κα-
θορίζεται κυρίως από δύο παράγοντες. Τα οργανωτικά και τα λειτουργικά χαρακτηριστι-
κά των υγειονομικών υπηρεσιών και τις σχέσεις μεταξύ επαγγελματιών υγείας  και ασθε-
νούς (Βενιού 2013). 

Η διαφοροποίηση της αντίληψης της κοινωνίας για την ποιότητα ζωής δημιουργούν κα-
θημερινά νέες ανάγκες για «ειδικά θεραπευτικά προγράμματα αποκατάστασης» από σω-
στά καταρτισμένους φυσικοθεραπευτές, επαγγελματίες απαραίτητους στο σύγχρονο σύ-
στημα υγείας, που θα είναι σε θέση να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των υπηρε-
σιών τους και να λαμβάνουν έγκυρη ανατροφοδότηση του έργου τους. Λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι ο Ελληνικός πληθυσμός έχει αυξητική τάση του μέσου όρου ηλικίας (Hellenic 
Statistical Authority 2018) γίνεται  αντιληπτό ότι είναι απαραίτητη η ανατροφοδότηση της 
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων υγείας για την τρίτη ηλικία. Διερευνώντας τους 
χώρους εργασίας των φυσικοθεραπευτών διαπιστώνεται ότι χρειάζεται να  αξιολογηθούν 
πολλές παράμετροι. (ΠΣΦ βαρόμετρο 2019, ΠΕΕΦ/ΕΚΠΥ2020). 

Οι φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με την τρίτη ηλικία ασκούν θεραπευτικό έργο 
σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (WCPT/IPTOPT 2018 ). Υπάρχουν λίγες μελέτες για την 
αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών, επικεντρωμένες στις υπηρεσίες φυ-
σικοθεραπευτικής φροντίδας που δέχθηκαν. Το 2002 ξεκίνησε μια προσπάθεια στη Γε-
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νεύη για την δημιουργία ενός εργαλείου αξιολόγησης της ικανοποίησης της φυσικοθε-
ραπευτικής παρέμβασης τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς ασθενείς (Monnin 
2002). Παρόλο που  τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν με αρκετή αποδοχή, η ερευνητι-
κή ομάδα σημείωσε ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την επικύρωση του νέου ερω-
τηματολογίου, ώστε να ενσωματωθεί στη γενική φυσικοθεραπευτική πρακτική ως μέρος 
ενός τακτικού προγράμματος ελέγχου. Το 2007 η έρευνα των Hills και Kitchen μελέτησε 
την ικανοποίηση εξωτερικών ασθενών με μυοσκελετικά προβλήματα σε δύο ομάδες, οξεί-
ας και χρόνιας φάσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς ήταν γενικά ικανοποιημέ-
νοι με τις διαπροσωπικές, τεχνικές και οργανωτικές πτυχές της φροντίδας, αν και υπήρξε 
χαμηλότερος βαθμός  ικανοποίησης από την κλινική έκβαση και στις δύο ομάδες. Τα ορ-
γανωτικά ζητήματα αποτέλεσαν τους βασικούς καθοριστικούς παράγοντες ικανοποίησης 
και για τις δυο ομάδες του δείγματος, ενώ ο  θεραπευτής αποτέλεσε τον κύριο καθοριστι-
κό παράγοντα για την ομάδα οξείας φάσης. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι ο έλεγχος  ικα-
νοποίησης ασθενών, που διεξάγονται στο πλαίσιο ενός προγράμματος συνεχούς βελτίω-
σης της ποιότητας, είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την παροχή ανατροφοδότησης  σχετικά 
με τις υπηρεσίες φυσιοθεραπείας. 

Το 2008 δημοσιεύτηκε έρευνα που διεξήχθη με την συνεργασία φυσικοθεραπευτών 
από Ιρλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισλανδία (Casserley-Feeney 2008). Η μελέτη αυτή 
ανέδειξε ότι ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών με μυοσκελετικά προβλήματα που δέ-
χθηκαν φυσικοθεραπευτική φροντίδα ιδιωτικά ήταν υψηλή και επισήμανε ότι δεν υπάρ-
χουν πολλά διεθνή δεδομένα με διαπολιτισμικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια, ώστε να 
μεγιστοποιείται η αξιοπιστία των ερευνών. Παρ’ όλα αυτά, το σημαντικό είναι ότι και αυ-
τή η δημοσίευση τονίζει την ανάγκη καθιέρωσης εργαλείων μέτρησης ικανοποίησης των 
υπηρεσιών φυσικοθεραπείας και την ανάγκη οργάνωσης πολυκεντρικών μελετών. Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (Hush 2011) δημοσιεύεται συστηματική ανασκόπηση που υποστηρί-
ζει ότι οι ασθενείς ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη μυοσκελετική φυσικοθεραπεία 
που παρέχεται σε χώρους εξωτερικών ασθενών στη Βόρεια Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Οι διαπροσωπικές σχέσεις του θεραπευτή και η 
διαδικασία φροντίδας αποτελούσαν βασικούς καθοριστικούς παράγοντες της ικανοποίη-
σης των ασθενών σε αυτή την μελέτη. 

Πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα εμφανίζει και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων 
της  αξιολόγησης υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας από το Εθνικό Σύστημα  Υγείας του Ηνω-
μένου Βασιλείου (NHS), τον Μάρτιο του 2016, όπου καταγράφεται μια προσπάθεια αξιο-
λόγησης των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε εθνική εμβέλεια. 

7.2 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στον ελληνικό χώρο πρωτοεμφανίζεται το 2015 μια ερευνητική προσπάθεια αξιολόγησης 
της ικανοποίησης των αποτελεσμάτων της φυσικοθεραπείας στον ιδιωτικό τομέα παρο-
χής, αλλά μέσα από την κρατική ασφαλιστική κάλυψη (Χριστοδουλίδου & συν 2015). Η 
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έρευνα διεξήχθη με την επίβλεψη των παρόχων στο χώρο υπηρεσίας και αφορούσε μεγά-
λη διακύμανση ηλικιών και όλες τις βαθμίδες μορφωτικού επιπέδου. Στα αποτελέσματα 
της αναφερόμενης έρευνας φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης και υψη-
λό ποσοστό θετικής αντίληψης για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. 

Το 2016 δημοσιεύεται έρευνα που αφορά στην διαπολιτισμική προσαρμογή του ερωτη-
ματολογίου Patient Satisfaction Questionnaire των Monnin και Perneger  στα ελληνικά για 
την φυσικοθεραπεία (Μαστρογιάννη & συν). Η έρευνα είχε δείγμα ενήλικες ασθενείς με 
μυοσκελετικά προβλήματα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το ερωτηματολόγιο αποδείχθη-
κε εύκολο και κατανοητό στην χρήση του σε ελληνικό πληθυσμό και αποτελεί μια σοβαρή 
πρόταση για την εφαρμογή σε μελλοντικές έρευνες.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, δεν υπάρχει δυ-
νατότητα κάλυψης θέσεων φυσικοθεραπευτών στο δημόσιο με κριτήριο την εξειδίκευση, 
γεγονός που ενισχύει την αντίληψη ότι θα ήταν χρήσιμο να αξιολογηθεί ο βαθμός ικανο-
ποίησης των χρηστών των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας και να συσχετισθεί με την προ-
σφορά των «γενικών» φυσικοθεραπευτών. 

Σε ότι αφορά στον ιδιωτικό τομέα που εξυπηρετεί ασφαλισμένους με ειδικές συμβά-
σεις, δηλαδή λειτουργεί στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών κρατικού χαρακτήρα σε επίπεδο 
ΠΦΥ, παρατηρείται η ίδια κατάσταση. 

Φαίνεται ότι παρόλο την καταρχήν θετική ιδέα της ενοποίησης των ασφαλιστικών τα-
μείων, όπως αναλύει ο Φιλαλήθης (2021) « η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Παρο-
χής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) το 2011 ενοποίησε όλα τα ταμεία υγείας και όλοι απέ-
κτησαν το δικαίωμα να προσφύγουν όπου οι ίδιοι έκριναν. Το σύστημα έγινε ενιαίο, έγινε 
όμως περισσότερο περίπλοκο, το μοντέλο του ελληνικού λαβύρινθου» (Φιλαλήθης 2021). 

Μελετώντας τον τελευταίο κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΠΕΕΦ/ΕΟΠΥΥ/ΕΚΠΥ 2020), σε σχέση με την παροχή φυσικοθερα-
πείας καταγράφεται ότι με εξαίρεση την ειδική αγωγή για τα παιδιά, δεν υπάρχει δυνατό-
τητα να επιλέξει ο ασφαλισμένος φυσικοθεραπευτή σύμφωνα με την ειδικότητα του προ-
βλήματός του, ούτε ο αριθμός των συνεδριών που προβλέπονται έχουν συγκεκριμένη επι-
στημονική τεκμηρίωση ανά πάθηση. Η παραπομπή για φυσικοθεραπεία χρήζει έγκρισης 
από ελεγκτή μη σχετικό προς την πάθηση και  αφορά μόνο  σε γραφειοκρατικά θέματα 
και όχι  σε ουσιαστικές θεραπευτικές παραμέτρους. Το τελευταίο ανεστάλη λόγω πανδη-
μίας, αλλά δεν καταργήθηκε, χωρίς να είναι γνωστό αν θα μελετηθεί  στο μέλλον ο ρόλος 
του ελεγκτή ιατρού από επιστημονικής άποψης. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν τους ασθε-
νείς πολλές φορές να επιλέγουν με κριτήριο το «πιο βολικό» συμβεβλημένο φυσικοθερα-
πευτήριο ή την ενημέρωση- διαφήμιση μέσα από το διαδίκτυο. Τα εργαστήρια φυσικοθε-
ραπείας αδειοδοτούνται (ΠΕΕΦ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2020) σύμφωνα με πολεοδομικές και άλ-
λες τεχνικές προδιαγραφές και μοναδικό επιστημονικό κριτήριο το βασικό πτυχίο του φυ-
σικοθεραπευτή. Δεν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός για τις ειδικές παθήσεις που θα δε-
χθούν, ούτε πρόβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού, που θα εξασφαλίσει τις κατάλληλες 
ποιοτικά προσφερόμενες υπηρεσίες. Ακόμα και από τους δημόσιους φορείς παροχής υπη-
ρεσιών, όπως ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), δεν προβλέ-
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πονται κριτήρια επιλογής συνεργαζόμενων φυσικοθεραπευτών για την κατ όικον φυσικο-
θεραπεία, που κυρίως αφορά περιστατικά με σοβαρές μυοσκελετικές δυσλειτουργίες και 
συχνά άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν μετακινούνται εύκολα.  

Συσχετίζοντας τις προαναφερόμενες πληροφορίες φαίνεται  ότι προκύπτει κενό συνθη-
κών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας της παροχής φυσικοθεραπείας.

 Στα πλαίσια των ελληνικών συλλογικών οργάνων μέχρι σήμερα έχει διεξαχθεί μόνο μια 
έρευνα που αφορούσε την εργασιακή κατάσταση των φυσικοθεραπευτών και όχι την ικα-
νοποίηση των ασθενών. (ΠΣΦ βαρόμετρο 2019). Προέκυψε η ανάγκη αξιολόγησης της 
φυσικοθεραπείας εκ μέρους των ασθενών με κατάλληλα εργαλεία, ώστε να εντοπισθούν 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τα στοιχεία που πιθανόν χρειάζεται να αλλάξουν, 
για να βελτιστοποιηθούν τα θεραπευτικά αποτελέσματα . 
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ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟ 8

Σκοπός και Μεθοδολογία Έρευνας

8.1 ΣΚΟΠΟΣ

O αστικός τρόπος ζωής έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, με αποτέλεσμα την 
μείωση της σωματικής λειτουργικής ικανότητας. Εάν αυτές οι επιπτώσεις συνδυαστούν 
με την φυσιολογική εκφυλιστική διαδικασία λόγω αύξησης της ηλικίας, μπορεί να επέλ-
θει αρνητική  επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Όπως υποστηρίζει η Πα-
γκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας, η φυσικοθεραπεία, ως θεραπευτική παρέμβα-
ση, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της γενικής 
υγείας σε άτομα αυτής της πληθυσμιακής ομάδας. Από την διερεύνηση της διεθνούς βι-
βλιογραφίας  προκύπτει ότι η φυσικοθεραπεία τόσο με τη θεραπευτική άσκηση όσο και 
με τις αναλγητικές μεθόδους που παρέχει μπορεί να στηρίξει εξειδικευμένα θεραπευτι-
κά πρωτόκολλα για την τρίτη ηλικία. Το τμήμα γηριατρικής φυσικοθεραπείας της Παγκό-
σμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας, αναγνωρίζει την εξειδίκευση του γηριατρικού φυ-
σικοθεραπευτή. Καταγράφηκε ότι διεθνώς στις υπηρεσίες υγείας αναγνωρίζεται η σημα-
σία της ποιοτικής προσφοράς της φυσικοθεραπείας και αρχίζουν διαδικασίες αξιολόγη-
σης των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας. 

Διερευνώντας την αρθρογραφία για την τεκμηρίωση αξιολόγησης της αποτελεσματικό-
τητας και της ικανοποίησης των  Ελλήνων ασθενών  χρηστών των υπηρεσιών φυσικοθε-
ραπείας και ιδιαίτερα στην Τρίτη ηλικία   προέκυψαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήμα-
τα:                                   

 •Στα πλαίσια των ελληνικών δεδομένων, υπάρχει τεκμηριωμένος    σχεδιασμός παρο-
χής φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης σε άτομα της   τρίτης ηλικίας;   
 •Στα πλαίσια των ελληνικών δεδομένων έχει αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της  
φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης
 •Στα πλαίσια των ελληνικών δεδομένων έχει αξιολογηθεί η αντίληψη και ο βαθμός   
ικανοποίησης των ασθενών με  λειτουργικά προβλήματα σε σχέση με την παροχή φυ-
σικοθεραπείας;   

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει εάν οι πολιτικές υγείας που αφορούν στην 
οργάνωση της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης  επηρεάζουν την ποιότητα της γενικής, 
σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς και τη λειτουργικότητα, σε ελληνικό αστικό πληθυ-
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σμό της τρίτης ηλικίας. Επί πλέον στόχος είναι να μελετηθεί η αντίληψη και ο βαθμός ικα-
νοποίησης αυτών των ασθενών σε σχέση με την φυσικοθεραπευτική παρέμβαση. Η μελέ-
τη επικεντρώνεται στην τρίτη ηλικία, ως κατηγορία ατόμων ειδικού πληθυσμού που  βρί-
σκεται στο ερευνητικό προσκήνιο λόγω της αλλαγής των δεικτών του μέσου όρου  ηλικί-
ας και ποιότητας ζωής. 

8.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Επελέγη να γίνει περιγραφική συγκριτική μελέτη παρατήρησης  των αποτελεσμάτων με-
ταξύ μιας ομάδας ατόμων της τρίτης ηλικίας που είχε δεχθεί φυσικοθεραπευτική παρέμ-
βαση για μυοσκελετικά προβλήματα, η οποία καθορίζεται ως ομάδα Α, και μιας ομάδας 
της ίδιας ηλικιακής κατανομής χωρίς φυσικοθεραπευτική παρέμβαση, η οποία καθορίζε-
ται ως ομάδα Β, ομάδα ελέγχου. Σε ότι αφορά στη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση τέθηκε 
ως βασική προϋπόθεση, να έχει εφαρμοστεί κινησιοθεραπεία σε όλα τα μέλη της ομάδας 
Α ανεξαρτήτως άλλου φυσικοθεραπευτικού μέσου ή πράξης. Επελέγη η κινησιοθεραπεία 
ως το βασικό κριτήριο θεραπευτικής παρέμβασης διότι όπως προέκυψε από την διερεύνη-
ση της αρθρογραφίας μπορεί να αποτελέσει μονοθεραπεία σε πρωτόκολλα αντιμετώπισης 
μυοσκελετικών δυσλειτουργιών. Η περίπτωση επιλογής συνδυαστικών θεραπευτικών πα-
ρεμβάσεων θα απαιτούσε συνδυασμό των ερωτήσεων του εργαλείου που χρησιμοποιήθη-
κε με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο χρόνος της συνέντευξης και εξ αυτού πιθανόν μη επαρ-
κούς συμμετοχής δείγματος. Τα αποτελέσματα και η εν γένει συγγραφή της έρευνας κατα-
γράφονται σύμφωνα με τις συστάσεις της πρότασης STROBE ( STROBE GREEK 2010).

8.2.1	 Κριτήρια	συμμετοχής	του	δείγματος

Τα κριτήρια εισόδου στην έρευνα ήταν η ηλικία από 60 έως 85, η ολοκλήρωση της φυσι-
κοθεραπευτικής παρέμβασης ένα μήνα πριν την εισαγωγή στην έρευνα, βασική θεραπευ-
τική πράξη η κινησιοθεραπεία,  απουσία σοβαρών μυοσκελετικών δυσλειτουργιών, πριν 
την είσοδο σε αυτή την ηλικία, σύμφωνα  με το σύστημα Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουρ-
γικότητας (International Classification of Functional Disability, WHO 2001) και η κατανό-
ηση της Ελληνικής γλώσσας.

8.2.2	 Εργαλεία	και	διαδικασία	μετρήσεων	

Για τους σκοπούς της μελέτης οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματο-
λόγιο SF36 και συγκεκριμένα το IQOLA SF-36 Greek Standard Version 1.0 (Pappa et al 2005). 

Το ερωτηματολόγιο επελέγη διότι τα εργαλεία της σειράς SF (SF-36, SF-12, SF-8), όπως 
κατέγραψε ο Κοντοδημόπουλος, έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 170 γλώσσες, έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 40 εκατομμύρια έρευνες και έχουν εκδοθεί άνω των 
30.000 αδειών χρήσης τους. Το SF-36 έχει τυποποιηθεί στα Ελληνικά και οι έλεγχοι της 
εγκυρότητας και αξιοπιστίας της αρχικής του έκδοσης ήταν επιτυχείς τόσο με χρήση μι-
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κρού δείγματος ευκολίας (Κοντοδημόπουλος & συν, 2004) όσο και σε αντιπροσωπευτικό 
δείγμα του Ελληνικού αστικού πληθυσμού (Pappa et al., 2005).

Είναι ένα ευρέως διαδεδομένο γενικό εργαλείο μέτρησης της Σχετιζόμενης με την Υγεία 
Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ) που χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη, στην ιατρική έρευνα, 
στην αξιολόγηση πολιτικών υγείας και σε γενικές πληθυσμιακές μελέτες Συναντάται σε 
πάνω από 10.000 μελέτες για την αυτοεκτίμηση της ΣΥΠΖ και τη σύγκριση του επιπέδου 
υγείας διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού, υγιών και ασθενών διαφορετικών κατηγο-
ριών ή μεταξύ ομάδων ασθενών που ακολουθούν διαφορετικές θεραπείες για την ίδια νό-
σο καθώς και εξειδικευμένα όπως οι μυοσκελετικοί ασθενείς (Αποστολίδης 2021). Αποτε-
λείται από 36 ερωτήσεις που επιλέχτηκαν από τους κατασκευαστές του κατά την ανασκό-
πηση προγενέστερων εργαλείων μέτρησης (Ware and Sherbourne, 1992). Περιγράφει την 
υγεία και τη ΣΥΠΖ σε οκτώ διαφορετικές διαστάσεις που περιγράφονται στη συνέχεια, 
και οι οποίες συνοψίζονται και σε δυο κλίμακες σωματικής (PCS) και ψυχικής (MCS) 
υγείας (Ware et al 1994)

Επιπλέον συλλέχθηκαν δεδομένα που αφορούσαν γενικά και κλινικά χαρακτηριστικά 
του δείγματος, όπως το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο, η ηλικία και ο βαθμός ικανοποίησης 
των συμμετεχόντων με ερωτηματολόγιο, τύπου πεντάβαθμης κλίμακας Likert με δυνατό-
τητα επιλογής και αρνητικών απαντήσεων για την ενδυνάμωση της μείωσης του συστημι-
κού σφάλματος (bias). Για τον ίδιο σκοπό η συλλογή των δεδομένων διεξάχθηκε από άτο-
μο μη φυσικοθεραπευτή, ανεξάρτητο από τη κύρια  διαδικασία της έρευνας. Τα ερωτημα-
τολόγια και ο σχεδιασμός της έρευνας εγκρίθηκαν από την επιτροπή Βιοηθικής της Ιατρι-
κής υπηρεσίας  του Γενικού Νοσοκομείου  Πατησίων μετά από αίτηση της υποψήφιας δι-
δάκτορος με σχετική εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή, όπως φαίνεται το σχετικό έγ-
γραφο στο παράρτημα.        

Η μελέτη σχεδιάστηκε να διεξαχθεί με απλή τυχαιοποίηση. Η δειγματοληψία διενεργή-
θηκε στους χώρους του εξωτερικού παθολογικού ιατρείου του Γενικού Νοσοκομείου Πα-
τησίων, για την χρήση του οποίου επίσης ζητήθηκε άδεια της αρμόδιας επιτροπής. Δια-
νεμήθηκαν 300 ερωτηματολόγια μέσα σε διάστημα 2 μηνών σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
ερευνητικό πρωτόκολλο, δυο ημέρες την εβδομάδα σε κάθε δεύτερο μονό αριθμό προτε-
ραιότητας των χρηστών του ιατρείου. 

Το  χρονοδιάγραμμα της συγκέντρωσης δεδομένων καθορίστηκε  σε συγκεκριμένη χρο-
νική περίοδο δυο μηνών, ώστε να υπάρχει ομοιογένεια στις εξωτερικές ή εσωτερικές συν-
θήκες, όπως καιρικές συνθήκες, κοινωνικά γεγονότα, εργασιακές, ασφαλιστικές ή άλλες  
αλλαγές στις υπηρεσίες υγείας. Από  τα αποτελέσματα της πιλοτικής προσπάθειας που δι-
εξάχθηκε πριν της έναρξη της κύριας έρευνας καταγράφηκε ότι χρειάζονται 10 λεπτά για 
συμπληρωθεί πλήρως το ερωτηματολόγιο.

8.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η ανάλυση της μελέτης  ήταν περιγραφική και σε αυτήν  καταγράφηκαν οι συχνότητες και 
τα ποσοστά των συμμετεχόντων ανά κατηγορία για τις κατηγορικές μεταβλητές  και η μέ-
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ση τιμή, η τυπική απόκλιση, το ελάχιστο και το μέγιστο για τις συνεχείς μεταβλητές. 
Oι τιμές των συνεχών μεταβλητών παρουσιάζονται χρησιμοποιώντας τον αριθμό των 

συμμετεχόντων (Ν), τις μέσες τιμές (μ.τ) και τις τυπικές αποκλίσεις (τ.α). Στις κατηγο-
ρικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι συχνότητες (ν) και τα αντίστοιχα ποσοστά (%). 
Ο έλεγχος της κανονικότητας της κατανομής των μετρήσεων έγινε χρησιμοποιώντας το 
Kolmogorov-Smirnov test και το normal probability plot. 

Η σύγκριση των κατηγοριών των κατηγορικών δημογραφικών μεταβλητών σε σχέ-
ση με τους εξαρτημένους δείκτες (σκορ ερωτηματολογίων) πραγματοποιήθηκε χρησι-
μοποιώντας το t-test για ανεξάρτητα δείγματα (Ιndependent samples t-test ) ή το μοντέλο 
ΑΝΟVA, ενώ η συσχέτιση των ποσοτικών δημογραφικών μεταβλητών με τους εξαρτημέ-
νους δείκτες έγινε με τον συντελεστή συσχέτισης του Pearson.

Όλες οι  δημογραφικές μεταβλητές που συμμετείχαν στην μονοδιάστατη ανάλυση συμ-
μετείχαν και στην πολυδιάστατη ανάλυση χωρίς κάποιο περιορισμό. Η συσχέτιση των 
εξαρτημένων δεικτών με τις δημογραφικές μεταβλητές μελετήθηκε χρησιμοποιώντας το 
μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης (multiple linear regression) με την 
μέθοδο της εισαγωγής όλων των μεταβλητών ταυτόχρονα (enter method)  όπου το μοντέ-
λο εισάγει κατευθείαν όλες τις μεταβλητές στους υπολογισμούς, Έγινε προσαρμογή του 
επιπέδου σημαντικότητας χρησιμοποιώντας το Bonferroni correction για τις πολλαπλές 
συγκρισεις. Για την χρήση των παραπάνω μοντέλων ελέγχθηκαν οι προϋποθέσεις εφαρ-
μογής τους 

 •τα σφάλματα (residuals) να ακολουθούν κανονική κατανομή (γραφική παράσταση των 
κανονικοποιημένων σφαλμάτων)
 •τα σφάλματα (residuals) να έχουν σχεδόν σταθερή διακύμανση (γραφικός έλεγχος των 
σφαλμάτων πρόβλεψης της εξαρτημένης Υ όταν χρησιμοποιούνται όλες οι ανεξάρτη-
τες εκτός της Χi και  γραφικός έλεγχος των σφαλμάτων πρόβλεψης της ανεξάρτητης 
όταν χρησιμοποιούνται όλες οι ανεξάρτητες εκτός της Χi
 •οι μετρήσεις να είναι στατιστικά ανεξάρτητες (Durbin-Watson test, τιμες κοντα στο 2 
δηλωνουν σφάλματα χωρις συσχέτιση)
 •να μην υπάρχει συγραμμικότητα (collinearity) ανάμεσα στις ανεξάρτητες μεταβλητές 
 •δείκτης VIF –variance inflation factor – τιμές πάνω από 2 δηλώνουν πρόβλημα,
 • δείκτης Condition Index- τιμές πάνω από 15 δηλώνουν μικρο ενώ πάνω από 30 μεγα-
λο προβλημα,
 • δείκτης Tolerance τιμές κατω από 0,2 δηλώνουν πρόβλημα 
 • οι ιδιοτιμές (eigenvalues) και τα ποσοστά των διακυμάνσεων κάθε μεταβλητής 
(variance proportion) –αν 2 ή περισσότερα ποσοστά μεταβλητότητας ξεπερνούν το 
50% για κάθε ιδιοτιμή ή ιδιοπαράγοντα τότε υποδηλώνει πρόβλημα.

Oλες οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS, 
version 17.00 (SPSS Inc, Chicago, IL). Όλοι οι έλεγχοι θα είναι διπλής κατεύθυνσης (two-
sided) . Η τιμή p-value <0.05 καθορίσθηκε σαν επίπεδο στατιστικά σημαντικής διαφοράς, 
επίσης θα καταγραφούν και οι οριακές στατιστικά σημαντικές διαφορές  (0.05<P<0.1) **
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Αποτελέσματα

9.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διανεμήθηκαν 300 ερωτηματολόγια μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Απαντήθηκαν 201 ερω-
τηματολόγια, εκ των οποίων τα 90 αφορούσαν άνδρες με μέση τιμή ηλικίας 69,57 και τα 
111 γυναίκες με μέση τιμή ηλικίας 70,32. Από τους συμμετέχοντες οι 99 είχαν δεχθεί κα-
τά δήλωσή τους, μυοσκελετική φυσικοθεραπεία και εντάχθηκαν στην ομάδα παρέμβασης 
ως ομάδα Α (μέση τιμή ηλικίας 68,67 έτη) και οι 102 εντάχθηκαν  στην ομάδα ελέγχου ως 
ομάδα Β (μέση τιμή ηλικίας  70,02 έτη). 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ομοιογένεια του δείγματος και 
των δυο ομάδων (πίνακας 1α). Βρέθηκε  ότι οι ομάδες ανδρών και γυναικών ήταν σχετι-
κά ισάριθμες και το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων δεν παρουσιάζει αξιοσημεί-
ωτες διαφορές. Τα άτομα της Α ομάδας (50,7%)  δεν είχαν στατιστικές διαφορές στα  πο-
σοστά συμμετοχής με αυτά της Β. Οι περιοχές που επηρεάζονται από τις παθήσεις της τρί-
της ηλικίας αφορούσαν σε ολόκληρο το σώμα, αλλά με την παρατήρηση ότι ο μεγαλύτε-
ρο ποσοστό εντοπισμού πάθησης αφορούσε στον κορμό (πίνακας 1δ). Επιπλέον ομοιογέ-
νεια εμφάνισαν και οι ομάδες  που προκύπτουν από την λήψη (ναι 58,2%) ή μη λήψη φαρ-
μακευτικής αγωγής. Στην ομάδα παρέμβασης συμμετείχαν 42 άνδρες και 60 γυναίκες. 
Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν χρήστες κάποιου ασφαλιστικού κρατικού φορέα. Η πλειοψη-
φία σε ποσοστό 79,4% έλαβε θεραπεία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, πολύ μικρό ποσοστό σε 
ΚΑΠΗ 11,8%  και το μικρότερο ποσοστό κατ΄ οίκον 8,8% (πίνακας 1β). Όλοι οι συμμετέ-
χοντες δέχθηκαν να συμπληρώσουν το τμήμα του ερωτηματολογίου που αφορούσε στην 
αντίληψη και την ικανοποίηση για τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας (πίνακας 1γ). Οι επιμέ-
ρους δείκτες  που αφορούν στις σωματικές και ψυχικές λειτουργίες δείχνουν επίσης ομοι-
ογένεια (πίνακας 2).

9.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SF36

Η συσχέτιση των δυο ομάδων Α και Β με τις μεταβλητές ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπε-
δο, ανατομική περιοχή δυσλειτουργίας, λήψη ή όχι φαρμακευτικής αγωγής, οδηγεί στα 
αποτελέσματα όπως αναλύονται παρακάτω.
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9.2.1	 Μονοπαραγοντική	ανάλυση

Όσον αφορά στην μονοπαραγοντική ανάλυση των δεδομένων που αφορούν στις ερωτή-
σεις του SF36 καταγράφονται τα εξής αποτελέσματα. 

Παρατηρείται ότι σε σχέση με τον δείκτη ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, υπάρ-
χει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες ( p=0,057),  στα 
άτομα που έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση ( p=0,035), Τεχνική Σχολή ( p=0,058) με αυτά 
που έχουν που έχουν πρωτοβάθμια, στα άτομα που η περιοχή του προβλήματος είναι στα 
κάτω άκρα (p<0,0005)  ή σε συνδυασμό περιοχών  (p<0,0005 )  με αυτά που το πρόβλημα 
είναι στα άνω άκρα ή την σπονδυλική στήλη και στα άτομα που ελάμβαναν φαρμακευτική 
αγωγή ή όχι ( p=0,008). Επίσης υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στον 
δείκτη ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ και την ηλικία (r=-0,329, p<0,0005), (πίνα-
κας 3).  

Σε σχέση με τον δείκτη ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ, παρατηρείται στατιστικά σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στα άτομα που η περιοχή του προβλήματος είναι στην σπονδυλική στή-
λη (p<0,0005),  με αυτά που το πρόβλημα είναι στα άνω άκρα και στα άτομα που δέχθη-
καν φυσικοθεραπεία  και αυτά που δεν δέχθηκαν (p=0,001). Επίσης  δεν υπάρχει στατιστι-
κά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα σε αυτόν τον δείκτη και την ηλικία  (r =0,125, p=0,077), 
(πίνακας 4).  

Σε σχέση με τον δείκτη  ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ, δεν παρατηρείται στατιστικά σημα-
ντική διαφορά ανάμεσα στις κατηγορίες όλων των μεταβλητών παραγόντων. Επίσης  δεν 
υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στον δείκτη ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ  
και την ηλικία (r =-0,011 p=0,877), (πίνακας 5).  

Σε σχέση με τον δείκτη ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ παρατηρείται ότι υπάρχει στατιστικά σημα-
ντική διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες (p=0,029), στα άτομα που έχουν τε-
λειώσει Γυμνάσιο-Λύκειο  (p=0,009), Τεχνική Σχολή ( p=0,001)   με αυτά που έχουν τε-
λειώσει Πανεπιστημιακή Σχολή, στα άτομα που κάνουν χρήση φαρμάκων και σε αυτά που 
δεν κάνουν (p<0,0005). Επί πλέον δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμε-
σα στον δείκτη ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ και την ηλικία (r =-0,066 p=0,355 ), (πίνακας 6).  

Σε σχέση με τον δείκτη ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στους αποφοίτους του δημοτικού ( p=0,027), Λυκείου (p=0,049), ΑΕΙ (p=0,035) 
με αυτούς που έχουν τελειώσει Τεχνική Σχολή. Επίσης  δεν υπάρχει στατιστικά σημαντι-
κή συσχέτιση ανάμεσα στον δείκτη ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ και την ηλικία (r=-0,038 p=0,588),      
(πίνακας 7).  

Σε σχέση με τον δείκτη ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ παρατηρείται στατιστικά σημαντι-
κή διαφορά ανάμεσα στα άτομα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (p=0,022), δευτεροβάθμιας 
τεχνικής σχολής (p=0,064) με αυτά που έχουν Πανεπιστημιακό μορφωτικό επίπεδο, στα 
άτομα που η περιοχή προβλήματος εντοπίζεται στα κάτω άκρα (p=0,022 ) σε σχέση με αυ-
τά που εμφανίζουν συνδυασμό περιοχών δυσλειτουργίας και στα άτομα της ομάδας Α σε 
σχέση με την ομάδα Β (p=0,043). Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμε-
σα στον δείκτη ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ και την ηλικία  (r = 0,015 p=0,837), (πίνακας 8).  

Σε σχέση με τον δείκτη ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΡΟΛΟΣ παρατηρείται ότι  υπάρχει 
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στατιστικά σημαντική διαφορά στο δείγμα με δυσλειτουργίες  στα άνω άκρα (p=0,035 ), 
στα κάτω άκρα (p=0,032) με το δείγμα που δήλωσε συνδυασμό δυσλειτουργιών και περι-
οχών. Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στον δείκτη ΡΟΛΟΣ ΣΥ-
ΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ και την ηλικία (r=0,015 p=0,835), (πίνακας 9).  

Σε σχέση με τον δείκτη ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο 
δείγμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (p=0,001), δευτερο-βάθμιας (p=0,035) και τριτοβάθμι-
ας (p=0,081) με τους απόφοιτους της  Τεχνικής δευτεροβάθμιας Σχολής. Επίσης  υπάρχει 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στον δείκτη ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ και την ηλικία 
(r=0,138,  p=0,051 ), (πίνακας 10).  

9.2.2	 Πολυπαραγοντική	ανάλυση

Στην εργασία προκειμένου να διερευνηθούν  σε βάθος τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκε ως 
επιπρόσθετη στατιστική ανάλυση  το μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμη-
σης, με την μέθοδο της εισαγωγής όλων των μεταβλητών (multiple linear regression-enter 
method) και  ανίχνευσης των  παραγόντων που έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση. 

O έλεγχος του τελικού μοντέλου ως προς την κανονική κατανομή και την σταθερή δια-
κύμανση των υπολοίπων δεν παρουσιάζει παραβιάσεις όπως επίσης και ο έλεγχος για την 
συγραμμικότητα δεν αναδεικνύει υψηλές συσχετίσεις ανάμεσα στις ανεξάρτητες μετα-
βλητές. 

Τα αποτελέσματα της  ανάλυσης αναδεικνύουν ότι οι παραπάνω παράγοντες του μο-
ντέλου συσχετίζονται με το 30% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής  και από 
αυτούς οι παράγοντες Ηλικία (p=0,020), Φύλο (p=0,073, οριακά), Σπονδυλική στήλη 
(p=0,054), Κάτω άκρα (p<0,0005) και Λήψη φαρμάκων (p=0,007), επιδρούν στατιστικά 
σημαντικά στη μεταβλητή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ. 

Η συσχέτιση των δεικτών είναι η εξής: Η αύξηση της ηλικίας κατά 1 έτος   μειώνει κατά 
0,49 μονάδες την ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ. 

Οι γυναίκες έχουν 6,1 μονάδες μικρότερο σκορ της ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ σε σχέση με τους άνδρες. 

Το δείγμα με δυσλειτουργία  στην σπονδυλική στήλη έχει 7,6  μονάδες μικρότερο σκορ 
της ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ σε σχέση με το δείγμα που δήλωσε δυσλει-
τουργία στα άνω άκρα. Το δείγμα με δυσλειτουργία στα κάτω άκρα έχουν 27,8  μονάδες 
μικρότερο σκορ σε σχέση με τους άλλους. Τα άτομα που λαμβάνουν φάρμακα έχουν 9,5  
μονάδες μικρότερο σκορ της ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ σε σχέση με αυτά 
που δεν παίρνουν (πίνακας 11).

Τα αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής  ανάλυσης για την μεταβλητή ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΡΟΛΟΣ   αναδεικνύουν ότι οι παραπάνω παράγοντες του μοντέλου μας συσχετίζονται με 
το 11% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής  και από αυτούς οι παράγοντες Ηλι-
κία ( p=0,066 οριακά ), Άνω άκρα (p=0,087οριακά), Κάτω άκρα (p=0,095οριακά) και Φυ-
σικο-θεραπεία (p=0,039) επιδρούν στατιστικά σημαντικά στη μεταβλητή ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΡΟΛΟΣ. Η σχετική σημασία   του δείκτη είναι η εξής: Η αύξηση της ηλικίας κατά 1 έτος   
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αυξάνει  κατά 0,65 μονάδες τον ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΡΟΛΟ. Τα άτομα με δυσλειτουργίες  στα 
άνω άκρα έχουν 14,13  μονάδες μικρότερο σκορ του ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ  σε σχέση με 
αυτά χωρίς. Τα άτομα με δυσλειτουργίες  στα κάτω άκρα έχουν 12,92  μονάδες μικρότε-
ρο σκορ του ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ σε σχέση με αυτά χωρίς. Το δείγμα της ομάδας Β  έχει 
12,9  μονάδες μικρότερο σκορ του ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ σε σχέση με την ομάδα Α (πί-
νακας 12).

Τα αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής  ανάλυσης για την μεταβλητή ΣΩΜΑΤΙ-
ΚΟΣ ΠΟΝΟΣ, συσχετίζονται κατά το 11% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλη-
τής  και αναδεικνύουν ότι οι παράγοντες Σπονδυλική στήλη (p=0,075 οριακά), Άνω άκρα 
(p<0,0005),  Κάτω άκρα (p=0,011) και Φυσικοθεραπεία (p=0,054) επιδρούν στατιστικά 
σημαντικά στη μεταβλητή ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ. Η σχετική σημασία και αυτού του 
δείκτη είναι η εξής: Τα άτομα με πρόβλημα στην σπονδυλική στήλη έχουν 8,4  μονάδες μι-
κρότερο σκορ του ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ  σε σχέση με αυτά χωρίς. Τα άτομα με πρό-
βλημα στα άνω άκρα έχουν 22,7  μονάδες μικρότερο σκορ του ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ 
σε σχέση με αυτά χωρίς. Τα άτομα με πρόβλημα στα κάτω άκρα έχουν 14,1  μονάδες μι-
κρότερο σκορ του ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ σε σχέση με αυτά χωρίς. Τα άτομα που δέχθη-
καν φυσικοθεραπεία έχουν 7,5 μονάδες μεγαλύτερο σκορ του ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ σε 
σχέση με αυτά που δεν έκαναν. (πίνακας 13).

Τα αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής  ανάλυσης για την μεταβλητή ΓΕΝΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ  συσχετίζονται κατά το 20,4% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής  και 
αναδεικνύουν ότι οι παράγοντες  Φύλο (p=0,070 οριακά), Μορφωτικό επίπεδο (p=0,029), 
Άνω άκρα (p<0,0005), Λήψη φαρμάκων (p=0,001), Φυσικοθεραπεία (p=0,035) επιδρούν 
στατιστικά σημαντικά στη μεταβλητή ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. Η σχετική σημασία του δείκτη 
είναι η εξής : Οι γυναίκες έχουν 5 μονάδες μικρότερο σκορ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ σε 
σχέση με τους άνδρες. Τα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν 7,3 μονάδες μικρότε-
ρο σκορ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ σε σχέση με αυτά χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 
Τα άτομα με πρόβλημα στα άνω άκρα έχουν 18,9  μονάδες μικρότερο σκορ της ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ σε σχέση με αυτά χωρίς. Τα άτομα που λαμβάνουν φάρμακα έχουν 9,8  μονάδες 
μικρότερο σκορ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ σε σχέση με όσους  δεν λαμβάνουν. Τα άτομα 
που δέχθηκαν φυσικοθεραπευτική παρέμβαση έχουν 6,4 μονάδες μεγαλύτερο σκορ της 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ σε σχέση με αυτά της ομάδας ελέγχου (πίνακας 14).

Τα αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής  ανάλυσης για την μεταβλητή ΖΩΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ  συσχετίζονται κατά το 7,4% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής  και ανα-
δεικνύουν ότι οι παράγοντες Σπονδυλική στήλη (p=0,014), Άνω άκρα (p=0,004) και  Φυ-
σικοθεραπεία (p=0,088 οριακά) επιδρούν στατιστικά σημαντικά στη μεταβλητή ΖΩΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ Η συσχέτιση του δείκτη είναι η εξής : Τα άτομα με πρόβλημα στη σπονδυλική 
στήλη έχουν 9,9 μονάδες μικρότερο σκορ της ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σε σχέση με αυτά χωρίς. 
Τα άτομα με πρόβλημα στα άνω άκρα έχουν 14,7 μονάδες μικρότερο σκορ της ΖΩΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ σε σχέση με αυτά χωρίς. Τα άτομα που δέχθηκαν φυσικοθεραπεία έχουν 6,5 μο-
νάδες μεγαλύτερο σκορ της ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σε σχέση με αυτά που δεν δέχθηκαν (πίνα-
κας 15).
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Τα αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής  ανάλυσης για την μεταβλητή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΡΟΛΟΣ  συσχετίζονται κατά το 9% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής  και 
αναδεικνύουν ότι οι παράγοντες Μορφωτικό επίπεδο(p=0,005), Κάτω άκρα(p=0,015) και  
Φυσικοθεραπεία (p=0,048) επιδρούν στατιστικά σημαντικά στη μεταβλητή ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΟΣ ΡΟΛΟΣ. Η σχετική σημασία και αυτού του δείκτη είναι η εξής : Τα άτομα με εκπαί-
δευση ΑΕΙ έχουν 12,8 μονάδες μικρότερο σκορ του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ σε σχέση 
με αυτά χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Τα άτομα με πρόβλημα στα κάτω άκρα έχουν 
12,4  μονάδες μικρότερο σκορ του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ σε σχέση με αυτά χωρίς Τα 
άτομα που δέχθηκαν φυσικοθεραπευτική παρέμβαση έχουν 8,2 μονάδες μικρότερο σκορ 
του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ σε σχέση με αυτά της ομάδας ελέγχου  (πίνακας 16).

Τα αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής  ανάλυσης για την μεταβλητή ΣΥΝΑΙΣΘΗ-
ΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ  συσχετίζονται κατά το 5% της διακύμανσης της εξαρτημένης μετα-
βλητής  και αναδεικνύουν ότι  κανένας παράγοντας δεν  διαφοροποιείται στατιστικά ση-
μαντικά στη μεταβλητή  ΡΟΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ (πίνακας 17).

Τα αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής  ανάλυσης για την μεταβλητή ΨΥΧΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ  συσχετίζονται κατά το 6% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής  και 
αναδεικνύουν ότι οι παράγοντες Ηλικία (p=0,055,οριακά) και Άνω άκρα (p=0,012) επι-
δρούν στατιστικά σημα-ντικά στη μεταβλητή  ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. Η σχετική σημασία 
του δείκτη είναι η εξής: Η αύξηση της ηλικίας κατά 1 έτος   μειώνει κατά 0,40 μονάδες την 
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Τα άτομα με πρόβλημα στα άνω άκρα έχουν 12,3  μονάδες μικρότερο 
σκορ της ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ σε σχέση με αυτά χωρίς .

Διαπιστώνεται ότι οι παράγοντες που εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά  αποτελέσματα 
σε σχέση με την Γενική Υγεία  είναι το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και η περιοχή του μυ-
οσκελετικού προβλήματος. Οι γυναίκες έχουν 5 μονάδες μικρότερο δείκτη γενικής υγεί-
ας σε σχέση με τους άνδρες, τα άτομα με ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης έχουν 7,3 μονά-
δες μικρότερο δείκτη σε σχέση με αυτά χωρίς ανώτατη εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες 
με πρόβλημα στα άνω άκρα έχουν 18,9 μονάδες μικρότερο δείκτη σε σχέση με αυτά χω-
ρίς προβλήματα. Άτομα που λαμβάνουν φάρμακα έχουν 9,8  μονάδες μικρότερο δείκτη σε 
σχέση με αυτά που δεν λαμβάνουν και τα άτομα της ομάδας παρέμβασης έχουν 6,4 μονά-
δες μεγαλύτερο δείκτη γενικής υγείας σε σχέση με αυτά της ομάδας ελέγχου.

Αναφορικά με την παράμετρο κοινωνικότητα οι παράγοντες που εμφανίζουν στατιστι-
κά σημαντικά  αποτελέσματα είναι επίσης το μορφωτικό επίπεδο και η περιοχή του προ-
βλήματος. Τα άτομα με ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης έχουν 12,8 μονάδες μικρότερο δεί-
κτη στην ανάπτυξη κοινωνικού ρόλου σε σχέση αυτά χαμηλότερης εκπαίδευσης. Τα άτο-
μα με προβλήματα στα κάτω άκρα έχουν 12,4 μονάδες μικρότερο δείκτη σε σχέση με τα 
αντίστοιχα άτομα χωρίς δυσλειτουργίες κάτω άκρων. Τα άτομα  που δέχθηκαν φυσικο-
θεραπευτική παρέμβαση έχουν 8,2 μικρότερο δείκτη σε σχέση με τα άτομα της ομάδας 
ελέγχου. Αναφορικά με την παράμετρο ψυχική υγεία οι παράγοντες που εμφανίζουν στα-
τιστικά σημαντικά  αποτελέσματα είναι η περιοχή του προβλήματος και η ηλικία. Η  αύξη-
ση της ηλικίας ανά ένα έτος μειώνει κατά 0,40 μονάδες την ψυχική υγεία και τα άτομα με 
προβλήματα στα άνω άκρα έχουν 12,3 μονάδες μικρότερο δείκτη ψυχικής υγείας σε σχέ-
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ση με αυτά που έχουν καλή λειτουργικότητα άνω άκρων σε αντίθεση με τα κάτω άκρα που 
όπως προαναφέρθηκε σε σημαντικό βαθμό επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνικότητα

9.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρατηρείται ότι όλοι οι συμμετέχοντες της ομάδας παρέμβασης συμπλήρωσαν τις ερω-
τήσεις σε ποσοστό 100%. Oι συμμετέχοντες περίμεναν κατά μέσο όρο 13 ημέρες για την 
έναρξη της θεραπείας τους. H μέση τιμή επισκέψεων στην έρευνα καταγράφηκε 14,5. (πί-
νακας1β).

Από τα αποτελέσματα των ερωτήσεων που αφορούσαν στην αντίληψη των χρηστών, 
εάν η φυσικοθεραπεία τους βοήθησε προκύπτει ότι πολύ υψηλό ποσοστό έχει θετική αντί-
ληψη για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας (πίνακας 1β). Ποσοστό 73,5 % δηλώ-
νει πολύ θετικά σε σχέση  με 14,7 που δηλώνει μέτρια ή μόνο 2,9 % που δηλώνει καθόλου. 
Σε ότι αφορά στα αποτελέσματα των ερωτήσεων του βαθμού ικανοποίησης του δείγματος 
προκύπτει ότι 61,8% δηλώνουν πάρα πολύ ικανοποιημένοι και 23,5% πολύ ικανοποιημέ-
νοι (πίνακας 1β). 

Οι συμμετέχοντες στην ερώτηση εάν θα ήθελαν να επαναλάβουν την θεραπεία αυ-
τή εάν κριθεί απαραίτητο απάντησαν θετικά 79,4% και το υπόλοιπο ποσοστό κυμάνθη-
κε στην επιφύλαξη με μηδενικό αρνητικό ποσοστό (πίνακας 1β). Επιπλέον υπάρχει μεγά-
λη ταύτιση ποσοστών  μεταξύ αυτών που θα δεχόντουσαν να επαναλάβουν την θεραπεία 
79,4% και αυτών που δηλώνουν ότι πιστεύουν  στην βοήθεια από την θεραπεία 73,5%, πα-
ρόλο που 36,8% συνέχισε συστηματική φαρμακευτική αγωγή (πίνακας 1γ).

 Oι συμμετέχοντες απαντούν ότι από τον τρόπο που καλύφθηκε η θεραπεία τους, είναι 
πολύ ικανοποιημένοι σε ποσοστό 24,4% και ικανοποιημένοι κατά 36,3%. (Πίνακας 1γ). 
Δηλώνουν επίσης για  την ενημέρωση που είχαν σε σχέση με την θεραπεία τους, ποσοστό  
22,9% πολύ ικανοποιημένοι και  34,8%  ικανοποιημένοι (πίνακας 1γ).

Καταγράφηκε  ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο δείγμα με  
φορέα ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ και άλλο φορέα εκτός ΕΟΠΥΥ για όλες τις υποκατηγορί-
ες του ερωτηματολογίου SF-36 (πίνακες 19+20).

H συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης με το φύλο (πίνακας 21) έδειξε ότι παρόλο που 
και τα δύο φύλα εμφανίζουν ισότιμο βαθμό ικανοποίησης, οι άνδρες δηλώνουν ότι τους 
βοήθησε πολύ η φυσικοθεραπεία με στατιστικά σημαντική διαφορά από τις γυναίκες 
(p=0,023) (πίνακας 21).
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Πίνακας 1α: δημογραφικά και κλινικά στοιχεία συμμετεχόντων

Ν %

Φύλο Άνδρας 90 44,8

Γυναίκα 111 55,2

Μορφωτικό επίπεδο Δημοτικό 69 34,3

Γυμνάσιο -Λύκειο 63 31,3

Τεχνικές σχολές 21 10,4

ΑΕΙ 48 23,9

Πρόβλημα Σπονδυλική στήλη 113 56,2

Άνω άκρα 26 12,9

Κάτω άκρα 33 16,4

Συνδυασμός περιοχών 29 14,4

Παίρνετε φάρμακα όχι 84 41,8

ναι 117 58,2

Φυσικοθεραπεία όχι 99 49,3

ναι 102 50,7

Μέση τιμή Τ.Α Ελάχ. Μέγ.

Ηλικία 70,32 9,0 50 93



Πολιτικές Υγείας και Επιστήμες Υγείας / Η Περίπτωση της Φυσικοθεραπείας / Εφαρμογές στην Τρίτη Ηλικία66

Πίνακας 1β: δημογραφικά και κλινικά στοιχεία συμμετεχόντων

Ν %

Ποιο ταμείο σας κάλυψε την 
φυσικοθεραπεία

 Προ ΕΟΠΠΥ 84 82,4

ΕΟΠΠΥ 18 17,6

Πιστεύετε ότι σας βοήθησε η 
φυσικοθεραπεία

Πολύ 75 73,5

Μέτρια 15 14,7

Καθόλου 3 2,9

Δεν ξέρω 9 8,8

Που κάνατε φυσικοθεραπεία Ιδιωτικό θεραπευτήριο 81 79,4

ΚΑΠΗ 12 11,8

νοσοκομείο 0 0,0

σπίτι 9 8,8

αλλού 0 0,0

Είστε ικανοποιημένος από την 
φυσικοθεραπευτική φροντίδα που 

δεχθήκατε

Πάρα Πολύ 63 61,8

Πολύ 24 23,5

Μέτρια 3 2,9

Λίγο 6 5,9

Καθόλου 6 5,9

Θέλετε να συνεχίσετε όσο κρίνεται 
απαραίτητο την φυσικοθεραπεία

Οπωσδήποτε ναι 81 79,4

Ναι με επιφύλαξη 9 8,8

Δεν ξέρω 12 11,8

Πιθανό 0 0,0

Όχι 0 0,0

Μέση τιμή-
Διάμεσος

Τ.Α Ελάχ Μέγ

Πόσες επισκέψεις χρειαστήκατε 14,5-10 10,1 5 60

Πόσο περιμένατε για να ξεκινήσετε (ημ) 13,0-7 12,8 0 45
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Πίνακας 1γ: δημογραφικά και κλινικά στοιχεία συμμετεχόντων

Ν %

Ειστε ικανοποιημενος απο τον τρόπο 
που καλυφθηκε η θεραπεία σας

Καθόλου 18 9,0

Λίγο 33 16,4

Μέτρια 28 13,9

Ικανοποιητικά 73 36,3

Πολύ Ικανοποιητικά 49 24,4

Ειστε ικανοποιημενοςαπο την ιατρικη 
ενημερωση για την θεραπεία σας

Πάρα Πολυ 46 22,9

Ικανοποιητικά 70 34,8

Μέτρια 52 25,9

Λίγο 12 6,0

Καθόλου 21 10,4

Συνεχιζετε τα φαρμακα γι’αυτό το 
προβλημα

Ναι συστηματικα 74 36,8

περιστασιακα 51 25,4

οχι 61 30,3

Δεν ξερω 15 7,5
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Πίνακας 1δ: περιοχή  εντόπισης και καταγραφή δυσλειτουργιών

Ν %

Σπονδυλική στήλη όχι 75 37,3

ναι 126 62,7

Άνω άκρα όχι 162 80,6

ναι 39 19,4

Κάτω άκρα όχι 151 75,1

ναι 50 24,9

Οστεοπόρωση όχι 183 91,0

ναι 18 9,0
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Πίνακας  2: περιγραφικά στοιχεία ερωτηματολογίου Sf36

Μέση τιμή Τυπική Απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

61,49 27,50 0 100

ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 39,18 40,90 0 100

ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ 51,51 28,97 10 100

ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 55,61 20,97 10 97

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 59,48 24,59 10 100

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 66,23 26,61 0 100

ΡΟΛΟΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

60,20 39,68 0 100

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 64,18 23,40 4 100
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Πινακας 3: Μονοπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Μέση τιμή ΤΑ p-value

Φύλο Άνδρας 65,50 23,74 0,057

Γυναίκα 58,24 29,91

Μορφωτικό επίπεδο Δημοτικό 53,70 30,04 0,005

Γυμνάσιο-Λύκειο 62,38 29,37

Τεχνική σχολή 70,71* 14,86

ΑΕΙ 67,50* 22,67

Περιοχή προβλήματος Σπονδυλική στήλη 67,57 23,55 <0,0005

Άνω άκρα 75,58 10,61

Κάτω άκρα 46,36 a,b 34,06

Συνδυασμός περιοχών 42,41a,b 27,86

Χρήση φαρμάκων όχι 67,50 28,57 0,008

ναι 57,18 25,98

Φυσικοθεραπεία όχι 62,12 29,25 0,750

ναι 60,88 25,81

Ηλικία Pearson’s r=-0.329 <0,0005

*p<0,05 vs Δημοτικό, a p<0,05 vs Σπονδυλικη στηλη, b p<0,05 vs Άνω άκρα  
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Πίνακας 4: Μονοπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Μέση τιμή ΤΑ p-value

Φύλο Άνδρας 43,33 39,45 0,196

Γυναίκα 35,81 41,92

Μορφωτικό επίπεδο Δημοτικό 36,96 40,59 0,488

Γυμνάσιο-Λύκειο 41,67 43,53

Τεχνική σχολή 38,57 39,75

ΑΕΙ 43,75 38,42

Περιοχή προβλήματος Σπονδυλικη στήλη 46,24 a 40,67 <0,0005

Άνω άκρα 15,38 27,46

Κάτω άκρα 37,12 45,98

Συνδυασμός περιοχών 35,34 38,68

Χρήση φαρμάκων όχι 39,29 45,30 0,978

ναι 39,10 37,63

Φυσικοθεραπεία όχι 49,24 41,72 0,001

ναι 29,41 37,79

Ηλικία Pearson’s r=0,125 0,077

a p<0,05 vs Άνω άκρα  
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Πίνακας 5: Μονοπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ

Μέση τιμή ΤΑ p-value

Φύλο Άνδρας 53,20 30,24 0,457

Γυναίκα 50,14 27,96

Μορφωτικό επίπεδο Δημοτικό 54,39 28,15 0,178

Γυμνάσιο-Λύκειο 46,57 31,26

Τεχνική σχολή 58,00 26,79

ΑΕΙ 49,69 27,24

Περιοχή προβλήματος Σπονδυλική στήλη 55,02 29,72 0,135

Άνω άκρα 43,58 31,00

Κάτω άκρα 51,30 30,07

Συνδυασμός περιοχών 45,17 20,49

Χρήση φαρμάκων όχι 54,29 35,08 0,250

ναι 49,51 23,60

Φυσικοθεραπεία όχι 51,45 30,70 0,950

ναι 51,56 27,34

Ηλικία Pearson’s r=-0.011 0,877
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Πίνακας 6: Μονοπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Μέση τιμή ΤΑ p-value

Φύλο Άνδρας 59,20 20,46 0,029

Γυναίκα 52,70 21,03

Μορφωτικό επίπεδο Δημοτικό 53,09 20,05 0,002

Γυμνάσιο-Λύκειο 61,38* 21,39

Τεχνική σχολή 61,86* 12,17

ΑΕΙ 48,94 22,52

Περιοχή προβλήματος Σπονδυλική στήλη 57,01 21,70 0,114

Άνω άκρα 48,92 19,57

Κάτω άκρα 58,03 15,73

Συνδυασμός περιοχών 51,14 23,25

Χρήση φαρμάκων όχι 61,86 21,07 <0,0005

ναι 51,13 19,81

Φυσικοθεραπεία όχι 55,42 21,14 0,901

ναι 55,79 20,91

Ηλικία Pearson’s r=-0,066 0,355

*p<0,05 vs ΑΕΙ
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Πίνακας 7: Μονοπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μέση τιμή ΤΑ p-value

Φύλο Άνδρας 60,67 23,61 0,538

Γυναίκα 58,51 25,42

Μορφωτικό επίπεδο Δημοτικό 55,87* 26,97 0,009

Γυμνάσιο-Λύκειο 61,90* 23,46

Τεχνική σχολή 72,86 12,80

ΑΕΙ 55,63* 24,55

Περιοχή προβλήματος Σπονδυλική στήλη 60,40 25,29 0,860

Άνω άκρα 57,31 28,89

Κάτω άκρα 60,30 21,86

Συνδυασμός περιοχών 56,90 21,27

Χρήση φαρμάκων όχι 61,79 28,52 0,283

ναι 57,82 21,30

Φυσικοθεραπεία όχι 58,18 24,49 0,463

ναι 60,74 24,74

Ηλικία Pearson’s r=-0,038 0,588

*p<0,05 vs Τεχνική σχολή
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Πίνακας 8: Μονοπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Μέση τιμή ΤΑ p-value

Φύλο Άνδρας 64,58 25,16 0,430

Γυναίκα 67,57 27,77

Μορφωτικό επίπεδο Δημοτικό 72,28* 27,02 0,015

Γυμνάσιο-Λύκειο 63,69 29,33

Τεχνική σχολή 71,43* 17,74

ΑΕΙ 58,59 23,51

Περιοχή προβλήματος Σπονδυλική στήλη 68,03 22,59 0,040

Άνω άκρα 63,94 36,46

Κάτω άκρα 54,55 30,75

Συνδυασμός περιοχών 74,5 a 22,28

Χρήση φαρμάκων όχι 68,30 26,35 0,383

ναι 64,74 26,80

Φυσικοθεραπεία όχι 70,08 24,54 0,043

ναι 62,50 28,09

Ηλικία Pearson’s r=0,015 0,837

*p<0,05 vs ΑΕΙ, a p<0,05 vs Κάτω άκρα  
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Πίνακας 9: Μονοπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΡΟΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Μέση τιμή ΤΑ p-value

Φύλο Άνδρας 57,78 39,60 0,437

Γυναίκα 62,16 39,82

Μορφωτικό επίπεδο Δημοτικό 59,42 44,23 0,874

Γυμνάσιο-Λύκειο 63,49 35,78

Τεχνική σχολή 57,14 39,64

ΑΕΙ 58,33 38,59

Περιοχή προβλήματος Σπονδυλική στήλη 63,42 38,57 0,009

Άνω άκρα 46,15 a 42,24

Κάτω άκρα 47,47 a 38,22

Συνδυασμός περιοχών 74,71 37,43

Χρήση φαρμάκων όχι 57,14 41,90 0,364

ναι 62,39 38,04

Φυσικοθεραπεία όχι 63,64 39,00 0,227

ναι 56,86 40,24

Ηλικία Pearson’s r=-0,015 0,835

a p<0,05 vs Συνδυασμός περιοχών
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Πίνακας 10: Μονοπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Μέση τιμή ΤΑ p-value

Φύλο Άνδρας 63,07 23,26 0,545

Γυναίκα 65,08 23,57

Μορφωτικό επίπεδο Δημοτικό 58,09* 27,84 <0,0005

Γυμνάσιο-Λύκειο 64,38* 22,19

Τεχνική σχολή 80,00 12,77

ΑΕΙ 65,75* 17,91

Περιοχή προβλήματος Σπονδυλική στήλη 66,12 22,65 0,204

Άνω άκρα 54,92 27,75

Κάτω άκρα 61,70 23,45

Συνδυασμός περιοχών 67,72 20,64

Χρήση φαρμάκων όχι 63,71 25,29 0,812

ναι 64,51 22,04

Φυσικοθεραπεία όχι 63,52 25,44 0,693

ναι 64,82 21,33

Ηλικία Pearson’s r=-0,138 0,051

*p<0,05 vs Τεχνική σχολή
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Πίνακας 11: Πολυπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Κατηγορία αναφοράς Βήτα ΤΣ p-value

Σταθερά --- 123,89 16,04 <0,0005

Ηλικία --- -0,49 0,21 0,020

Φύλο Άνδρας -6,10 3,38 0,073

Μορφωτικό επίπεδο Χωρίς ΑΕΙ 1,78 4,07 0,662

Σπονδυλική στήλη όχι -7,61 3,92 0,054

Άνω άκρα όχι -2,67 4,90 0,587

Κάτω άκρα όχι -27,79 4,59 <0,0005

Χρήση φαρμάκων όχι -9,53 3,46 0,007

Φυσικοθεραπεία όχι -2,23 3,72 0,549

#: unadjusted analysis α=0,05
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Πίνακας 12: Πολυπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Κατηγορία αναφοράς Βήτα ΤΣ p-value

Σταθερά --- 13,41 26,92 0,619

Ηλικία --- 0,65 0,35 0,066

Φύλο Άνδρας -5,05 5,68 0,375

Μορφωτικό επίπεδο Χωρίς ΑΕΙ 5,66 6,83 0,408

Σπονδυλική στήλη όχι -0,21 6,58 0,974

Άνω άκρα όχι -14,13 8,23 0,087

Κάτω άκρα όχι -12,92 7,70 0,095

Χρήση φαρμάκων όχι -1,48 5,82 0,799

Φυσικοθεραπεία όχι -12,94 6,24 0,039

# : unadjusted analysis α=0,05
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Πίνακας 13: Πολυπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ  ΠΟΝΟΣ

Κατηγορία αναφοράς Βήτα ΤΣ p-value

Σταθερά --- 54,52 19,13 0,005

Ηλικία --- 0,18 0,25 0,478

Φύλο Άνδρας -1,23 4,03 0,761

Μορφωτικό επίπεδο Χωρίς ΑΕΙ -3,73 4,86 0,444

Σπονδυλική στήλη όχι -8,38 4,68 0,075

Άνω άκρα όχι -22,73 5,85 <0,0005

Κάτω άκρα όχι -14,04 5,47 0,011

Χρήση φαρμάκων όχι -5,73 4,13 0,167

Φυσικοθεραπεία όχι 7,47 4,44 0,054

# : unadjusted analysis α=0,05
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Πινακας 14: Πολυπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Κατηγορία αναφοράς Βήτα ΤΣ p-value

Σταθερά --- 90,01 13,03 0,0005

Ηλικία --- -0,23 0,17 0,171

Φύλο Άνδρας -5,00 2,75 0,070

Μορφωτικό επίπεδο Χωρίς ΑΕΙ -7,26 3,31 0,029

Σπονδυλική στήλη όχι -4,20 3,19 0,189

Άνω άκρα όχι -18,88 3,98 <0,0005

Κάτω άκρα όχι 1,17 3,73 0,754

Χρήση φαρμάκων όχι -9,82 2,81 0,001

Φυσικοθεραπεία όχι 6,40 3,02 0,035

#: unadjusted analysis α=0,05
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Πίνακας 15: Πολυπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κατηγορία αναφοράς Βήτα ΤΣ p-value

Σταθερά --- 73,56 16,48 0,0005

Ηλικία --- 0-,02 0,22 0,934

Φύλο Άνδρας -1,12 3,47 0,748

Μορφωτικό επίπεδο Χωρίς ΑΕΙ -5,64 4,18 0,179

Σπονδυλική στήλη όχι -9,94 4,03 0,014

Άνω άκρα όχι -14,68 5,04 0,004

Κάτω άκρα όχι -7,56 4,72 0,111

Χρήση φαρμάκων όχι -3,63 3,56 0,310

Φυσικοθεραπεία όχι 6,55 3,82 0,088

# : unadjusted analysis α=0,05
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Πίνακας 16: Πολυπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Κατηγορία αναφοράς Βήτα ΤΣ p-value

Σταθερά --- 61,07 17,69 0,001

Ηλικία --- 0,13 ,23 0,585

Φύλο Άνδρας 5,15 3,73 0,169

Μορφωτικό επίπεδο Χωρίς ΑΕΙ -12,77 4,49 0,005

Σπονδυλική στήλη όχι -0,12 4,33 0,977

Άνω άκρα όχι 1,27 5,41 0,815

Κάτω άκρα όχι -12,37 5,06 0,015

Χρήση φαρμάκων όχι -2,78 3,82 0,467

Φυσικοθεραπεία όχι -8,18 4,10 0,048

#: unadjusted analysis α=0,05
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Πίνακας 17: Πολυπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΡΟΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Κατηγορία αναφοράς Βήτα ΤΣ p-value

Σταθερά --- 54,12 27,03 0,047

Ηλικία --- 0-,07 0,35 0,842

Φύλο Άνδρας 5,12 5,70 0,370

Μορφωτικό επίπεδο Χωρίς ΑΕΙ -6,06 6,86 0,378

Σπονδυλική στήλη όχι 10,65 6,61 0,109

Άνω άκρα όχι -,60 8,26 0,942

Κάτω άκρα όχι -5,23 7,73 0,499

Χρήση φαρμάκων όχι 4,79 5,84 0,413

Φυσικοθεραπεία όχι -6,89 6,27 0,273

#: unadjusted analysis α=0,05
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Πίνακας 18: Πολυπαραγοντική ανάλυση για το στοιχείο ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Κατηγορία αναφοράς Βήτα ΤΣ p-value

Σταθερά --- 88,82 15,81 0,0005

Ηλικία --- -0,40 0,21 0,055

Φύλο Άνδρας 1,75 3,34 0,600

Μορφωτικό επίπεδο Χωρίς ΑΕΙ 0,69 4,01 0,863

Σπονδυλική στήλη όχι 0,25 3,87 0,948

Άνω άκρα όχι -12,28 4,83 0,012

Κάτω άκρα όχι 1,67 4,53 0,713

Χρήση φαρμάκων όχι 0,58 3,42 0,866

Φυσικοθεραπεία όχι 3,84 3,67 0,297

# : unadjusted analysis α=0,05
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Πίνακας 19: Σύγκριση του SF-36 ανάμεσα στα άτομα με φορέα ΕΟΠΠΥ και εκτός ΕΟΠΠΥ
 

N Μέση τιμή ΤΑ p-value

ΣΩΜΑΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Εκτος 
ΕΟΠΥΥ

84 59,46 26,08 0.232

ΕΟΠΠΥ 18 67,50 24,09

ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΡΟΛΟΣ

Εκτος 
ΕΟΠΥΥ

84 31,25 37,80 0.291

ΕΟΠΠΥ 18 20,83 37,62

ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΟΝΟΣ

Εκτος 
ΕΟΠΥΥ

84 50,86 25,11 0.578

ΕΟΠΠΥ 18 54,83 36,73

ΓΕΝΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ

Εκτος 
ΕΟΠΥΥ

84 56,64 20,18 0.378

ΕΟΠΠΥ 18 51,83 24,27

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εκτος 
ΕΟΠΥΥ

84 59,82 24,59 0.423

ΕΟΠΠΥ 18 65,00 25,72

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΡΟΛΟΣ

Εκτος 
ΕΟΠΥΥ

84 62,95 27,20 0.731

ΕΟΠΠΥ 18 60,42 32,72

ΡΟΛΟΣ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Εκτος 
ΕΟΠΥΥ

84 65,48 38,53 0.105

ΕΟΠΠΥ 18 56,67 17,15

ΨΥΧΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ

Εκτος 
ΕΟΠΥΥ

84 66,71 18,41 0.171

ΕΟΠΠΥ 18 56,00 30,80
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Πίνακας 21: συσχέτιση φύλου και  ικανοποίησης από την φυσικοθεραπευτική φροντίδα 

Άνδρας
(ν=42; 41,2%)

Γυναίκα
(ν=60; 58.8%)

p-value

Πιστεύετε ότι 
σας βοήθησε η 

φυσικοθεραπεία

Πολύ 36 (85.7%) 39(65%) 0.023

Μέτρια-καθόλου-
δεν ξέρω

6(14.3%) 21(35%)

Είστε ικανοποιημένος 
από την φυσικο-

θεραυπευτική 
φροντίδα που 

δεχθήκατε

Πάρα Πολύ-
Πολύ

39 (93%) 48(80%) 0.100

Πίνακας 20: συσχέτιση του φορέα ασφάλισης και της ικανοποίησης από την φυσικοθεραπευτική 
φροντίδα

Ικανοποίησης απο την φυσικοθεραπευτικη φροντιδας

Παρα πολύ-
ικανοποιητικα

Μέτρια-Λιγο-
Καθόλου

p-value

Εκτός ΕΟΠΥΥ
Ν 72 12 0.726

% 85,7% 14,3%

ΕΟΠΠΥ
Ν 15 3

% 83,3% 16,7%
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10.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι παράγοντες φύλο, μορφωτικό επίπεδο, άνω 
άκρα, φάρμακα και η φυσικοθεραπεία είναι στατιστικά σημαντικοί για τη γενική υγεία. 
Σημειώνεται ότι τα άτομα της ομάδας παρέμβασης έχουν υψηλότερο δείκτη γενικής υγεί-
ας σε σχέση με αυτά της ομάδας ελέγχου (πίνακας 14).

Οι γυναίκες της ομάδας ελέγχου έχουν μικρότερο δείκτη γενικής υγείας σε σύγκριση με 
τις αντίστοιχες που δέχθηκαν φυσικοθεραπευτική παρέμβαση. Τα άτομα της ομάδας πα-
ρέμβασης με ανώτατη εκπαίδευση έχουν μικρότερο δείκτη από τα αντίστοιχα της ομάδας 
ελέγχου. Το δείγμα με πρόβλημα στα άνω άκρα έχει μικρότερο δείκτη από το δείγμα με 
δυσλειτουργίες κάτω άκρων, όπως και το δείγμα που λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. 

Το μορφωτικό επίπεδο, οι δυσλειτουργίες των κάτω άκρων και η φυσικοθεραπεία στα-
τιστικά επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνικότητα. Τα άτομα με χαμηλότερη βαθμίδα εκ-
παίδευσης έχουν υψηλότερο δείκτη στην ανάπτυξη κοινωνικού ρόλου σε σχέση με αυ-
τά της ανώτατης εκπαίδευσης. Τα άτομα με προβλήματα στα κάτω άκρα έχουν μικρότερο 
δείκτη σε σχέση με τα αντίστοιχα άτομα χωρίς δυσλειτουργίες κάτω άκρων και τα άτομα 
που χρειάστηκαν φυσικοθεραπευτική παρέμβαση έχουν  μικρότερο δείκτη σε σχέση με τα 
άτομα της ομάδας ελέγχου.

 Η αύξηση της  ηλικίας και οι δυσλειτουργίες  των άνω άκρων  στατιστικά επιδρούν  αρ-
νητικά στη ψυχική υγεία, ενώ οι δυσλειτουργίες των κάτω άκρων επηρεάζουν σε σημα-
ντικό βαθμό αρνητικά την κοινωνικότητα . Η  αύξηση της ηλικίας ανά έτος μειώνει ανα-
λογικά την ψυχική υγεία. 

Σε  σχέση με τις δυσλειτουργίες της ΣΣ φαίνεται ότι έχουν αρνητική επίδραση σε σω-
ματικά λειτουργικό επίπεδο του δείγματος, στο πόνο και όπως είναι αναμενόμενο εξ αυ-
τών στην ζωτικότητα τους. Παρόλα αυτά σε αυτή την κατηγορία του δείγματος που κατα-
φέρνει να μετακινείται εκτός οικίας δεν καθορίζουν αρνητικά το επίπεδο της γενικής υγεί-
ας. Ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό ότι η κινητοποίηση στα άτομα της τρίτης ηλικίας με 
προβλήματα στη ΣΣ επιδρά θετικά όπως φαίνεται και στην εργασία των Karakasidou et al 
(2013) σε σχέση με την ασφαλή αναλγητική άσκηση σε άτομα με διαγνωσμένη  σπονδυλι-
κή οστεοπόρωση. 
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Τα προαναφερόμενα γενικά ευρήματα  συμφωνούν κατά κύριο λόγο με  την διερεύνηση 
της διεθνούς βιβλιογραφίας, για την επίδραση της θεραπευτικής άσκησης  σε άτομα της 
τρίτης ηλικίας με μυοσκελετικές παθήσεις. Οι  παθήσεις αυτές εμφανίζονται συχνά  και 
τα συμπτώματά τους μπορεί να επιδεινώνονται με  την ηλικία. Στην έρευνα καταγράφεται 
ότι τα προβλήματα των άνω άκρων είναι  σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει αρνητι-
κά τόσο την σωματική όσο και την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων  σε αντίθεση με τα προ-
βλήματα των κάτω άκρων που κυρίως επηρεάζουν αρνητικά την γενική υγεία και την κοι-
νωνικότητα, συσχετισμός που δεν έχει καταγραφεί με σαφήνεια στην αρθρογραφία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αποτέλεσμα σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο 
του δείγματος, όπου διαπιστώνεται ότι οι ηλικιωμένοι με εκπαίδευση χαμηλότερη της τρι-
τοβάθμιας και κυρίως οι της τεχνικής εκπαίδευσης, έχουν καλύτερη κοινωνικότητα και 
γενική υγεία, ίσως γιατί στην πλειοψηφία είχαν μη καθιστική επαγγελματική δραστηρι-
ότητα, πριν την είσοδό τους στην τρίτη ηλικία ή είχαν άλλες προσδοκίες. H πλειοψηφία 
των ευρημάτων ενισχύει την άποψη ότι όσο μεγαλύτερος βαθμός σωματικής δυσλειτουρ-
γίας συνδυάζεται με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, τόσο δυσμενέστερη είναι η επίπτωση 
στην κοινωνικότητα του δείγματος. 

Επιπλέον ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα είναι το ότι υπάρχει διαφορά στην γενική 
υγεία μεταξύ ανδρών και γυναικών, με τους άνδρες να εμφανίζουν καλύτερο δείκτη. Αυτό 
ίσως παρατηρείται στην ελληνική κοινωνία γιατί η γυναίκα δεν έχει μεγάλες ενδοοικογε-
νειακές αλλαγές με την αύξηση της ηλικίας ή την συνταξιοδότηση, όπως η συνέχιση  ενα-
σχόλησης με τα οικιακά ή με την φροντίδα της οικογένειας, στοιχεία που απαιτούν σωμα-
τικές δραστηριότητες, τις οποίες ηλικιακά έπρεπε να αποφεύγουν και να αφιερώνουν χρό-
νο σε πρόληψη και αντιμετώπιση των πιθανών ενοχλητικών συμπτωμάτων.

Η σημαντικότητα των δυσλειτουργιών των άνω άκρων σε σχέση με την αρνητική επί-
δραση στη ψυχική υγεία συγκρινόμενη με αυτή των κάτω άκρων ή της σπονδυλικής στή-
λης, μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός, ότι οι ηλικιωμένοι αισθάνονται καλύτερα, 
όταν στην καθημερινότητά τους μπορούν να είναι σχετικά αυτοεξυπηρετούμενοι, όπως 
να ετοιμάσουν το φαγητό, να σιτισθούν ή να ντυθούν μόνοι τους. Είναι οι δραστηριότητες 
της καθημερινότητας που χρήζουν της καλής λειτουργίας των χεριών, ακόμα και αν δυ-
σκολεύονται να μετακινηθούν, μέσα στο σπίτι αισθάνονται ασφαλείς και σχετικά ανεξάρ-
τητοι έστω και εάν μετακινούνται με βοήθεια εντός της οικίας τους όπου δεν προκαλούν 
τα βλέμματα ατόμων με κοινωνικές προκαταλήψεις. Σε αντίθεση η κοινωνικότητα πιθα-
νόν να απαιτεί μετακινήσεις και εκτός οικίας, χρειάζεται απαραίτητα ικανοποιητική λει-
τουργία των κάτω άκρων και κορμού.

Γίνεται προφανές  ότι ακόμα και όταν  δεν υπάρχει ίαση, η θετική επίδραση της φυσικοθε-
ραπείας επί των δυσλειτουργιών των περιφερικών άκρων και του κορμού βοηθά στην βελτί-
ωση των καθημερινών αναγκών, στην βελτίωση της αυτοεξυπηρέτησης και της αυτοεκτίμη-
σης. Κατ έ́πεκταση αυτών των διαπιστώσεων ενισχύεται το αίσθημα του κοινωνικού ρόλου 
προς θετική κατεύθυνση και διευκολύνεται γενικότερα η κοινωνική συμμετοχή. Αυτό ίσως 
εξηγεί και την διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στην γενική υγεία, εάν ληφθεί υπόψη 
ότι η επικράτηση στις δυσλειτουργίες άνω άκρου είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες με αποτέ-
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λεσμα την δυσκολία στην καθημερινές τους δραστηριότητες-«καθήκοντα»- με πιθανή αρ-
νητική ψυχική επίπτωση, που αντανακλά στην γενική τους υγεία. 

Σε σχέση με τα παραπάνω σε αυτή την ερευνητική προσπάθεια, σημειώνεται  η θετική 
επίδραση της φυσικοθεραπείας στην βελτίωση της γενικής υγείας στην τρίτη ηλικία, ανε-
ξάρτητα από την λήψη φαρμάκων, εύρημα που μπορεί να θέσει μελλοντικά το διερευνη-
τικό ερώτημα εάν η συστηματική κατάλληλη εφαρμογή της φυσικοθεραπείας είναι σημα-
ντικός παράγοντας για την μείωση της πολυφαρμακίας.

Η διαπίστωση ότι η φυσικοθεραπεία έχει στατιστικά θετική σημαντική συσχέτιση με 
την  φαρμακευτική αγωγή, ερμηνεύεται και συμφωνεί με την διεθνή τεκμηρίωση, ότι η 
κινησιοθεραπεία βασίζεται σε μεθόδους που παρεμβαίνουν σε όλα τα λειτουργικά συ-
στήματα, όπως το κυκλοφορικό, το αναπνευστικό (Grammatopoulou 2014), το νευρικό 
(Hakkinen et al 1995) και όχι μόνο το μυοσκελετικό (Karakasidou et al 2013), οπότε υπο-
στηρίζουν την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής ή μπορεί και να συμβάλ-
λουν στην ελάττωσή της,  όπου είναι αυτό επιτρεπτό. Επιπλέον το εύρημα αυτό συμβα-
δίζει με την άποψη (Karakasidou et al), ότι τα άτομα με επώδυνα λειτουργικά σύνδρομα, 
τα οποία παράλληλα με την φαρμακευτική θεραπεία είχαν και κατάλληλη θεραπευτική 
άσκηση, φαίνεται ότι εμφάνιζαν καλύτερη συμμόρφωση στην ιατρική θεραπεία και βελ-
τιστοποίηση στα οφέλη της ξεπερνώντας την κινησιοφοβία. Επειδή ο μέσος όρος ηλικίας 
των συμμετεχόντων δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφορές με τον μέσο όρο ηλικίας του δείγ-
ματος των αναφερθέντων διεθνών ερευνών (Karakasidou et al, Ishak, Jordan), ενισχύεται 
η επιβεβαίωση  των ευρημάτων  συγκρινόμενα μεταξύ τους.

Γίνεται κατανοητό ότι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σε σχέση με την κινησι-
οθεραπεία, συμφωνούν με τα διεθνή αποτελέσματα, ότι η κίνηση ως μέσο θεραπείας για 
τους ηλικιωμένους έχει πολυπαραγοντικά θετικά αποτελέσματα στην γενική υγεία μέσω 
της βελτίωσης της λειτουργικότητας και αντιμετώπισης της κινησιοφοβίας (Ishak 2017), 
γεγονός  που ενισχύει την κοινωνικότητα και την ψυχική υγεία, διότι μπορεί να μειώσει το 
αίσθημα ανασφάλειας κατά τις μετακινήσεις τους. 

Επιπρόσθετα στη διεθνή βιβλιογραφία (Kelvin et al 2008, Benyon et al 2013) μελετάται 
και συσχετίζεται η εμφάνιση επώδυνων καταστάσεων τόσο με τους κοινωνικούς παράγο-
ντες, όσο και με την ανάπτυξη στρατηγικής αντιμετώπισης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) των ηλικιωμένων. Η διαφορά που εμφανίζεται σε σχέση με την 
παρούσα έρευνα είναι ότι τα αποτελέσματα της αφορούν σε γενικά μυοσκελετικά προβλή-
ματα σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες έρευνες που μελετούσαν κάθε φορά μια συ-
γκεκριμένη πάθηση και σε συγκεκριμένες αρθρώσεις. Σε ορισμένες προαναφερόμενες 
έρευνες, δεν μελετήθηκε ο διαχωρισμός του φύλου(Dahanghin 2005, Jordan 2008) ή αφο-
ρούσαν μόνο στο ένα φύλο (WHO 2017, Joelsson 2017) και δεν τέθηκαν αυστηρά όρια ηλι-
κίας (Jordan 2008). Κατά συνέπεια τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας   μπορούν να 
αναφερθούν  σε γενικό πληθυσμό ενταγμένο στην κατηγορία της τρίτης ηλικίας.

Το κριτήριο της κινησιοθεραπείας, ως μέσο θεραπείας για τους ηλικιωμένους έχει πολυ-
παραγοντικά θετικά αποτελέσματα στην γενική υγεία μέσω της βελτίωσης της λειτουργι-
κότητας και της αντιμετώπισης της κινησιοφοβίας ενισχύοντας την κοινωνικότητα και την 
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ψυχική υγεία, διότι μπορεί να μειώσει το αίσθημα ανασφάλειας κατά τις μετακινήσεις τους 
εύρημα, που συμφωνεί με τα διεθνή δεδομένα (Benyon et al 2013, Copeland et al 2017). 

Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από τη Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπεί-
ας (WCPT 2017), η οποία πρόβαλε την τελευταία πενταετία το μήνυμα «η κίνηση είναι 
υγεία» και αφιέρωσε το 2018 ως έτος ανάδειξης της φυσικοθεραπείας στην ψυχική υγεία 
(WCPT)). 

 Γενικότερα φαίνεται ότι από την δεκαετία του 90 όι ερευνητές (Skelton et al 1994) υπο-
στηρίζουν θερμά το ρόλο της θεραπευτικής άσκησης στην αντιμετώπιση μυοσκελετικών 
δυσλειτουργιών στην τρίτη ηλικία, αλλά δεν την είχαν ισχυρά συσχετίσει με την ολιστική 
εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων

Οι σύγχρονες μελέτες επεκτείνονται στην μείωση/αντιμετώπιση των επιπτώσεων λόγω 
αναμενόμενης εκφυλιστικής επιβάρυνσης, τόσο στον κορμό όσο και τα  περιφερικά άκρα 
(Zhang et al 2002), στις οποίες στόχευσε και η παρούσα εργασία, αλλά και σε άλλους πα-
ράγοντες, όπως η καθιστική συμπεριφορά (Copeland et al 2017), η ενημέρωση κλπ.

 Οι επίκαιρες πρόδρομες ανακοινώσεις με κλινικές παρατηρήσεις στην διαχείριση των 
μυοσκελετικών αλλά και κοινωνικών θεμάτων των ηλικιωμένων, που προέκυψαν από τον 
εγκλεισμό ή την νόσηση κατά την πανδημία Covid 19 υποστηρίζουν την αναγκαιότητα της 
φυσικο- θεραπευτικής προσέγγισης βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και συμφωνούν 
με τα αποτελέσματα ότι όσοι αντιμετωπίσθηκαν με προγράμματα θεραπευτικής άσκησης 
είχαν καλύτερο δείκτη υγείας και κοινωνικότητα μεταγενέστερα της νόσου (Philips 2020).

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρατήρηση  είναι ότι η άσκηση αναδείχθηκε πολύ απαραίτη-
τη στην εποχή της πανδημίας COVID 19 (Balbi et al 2020, Biase et al 2020, Giles 2020). Αν 
και  ότι η τρέχουσα έρευνα σχεδιάστηκε πριν τη πανδημία οι πληροφορίες που συλλέχθη-
καν υποστηρίζουν την άποψη που επικράτησε διεθνώς για την αποτελεσματικότητα της 
θεραπευτικής άσκησης.

 Η WCPT σήμερα συνεχίζοντας την «προς έξω προβολή του 2018», προάγει με επίφαση 
τα οργανωμένα δια ζώσης, αλλά εάν χρειάζεται και τα εξ αποστάσεως  προγράμματα με 
ασκησιολόγια προσαρμοσμένα σε παθήσεις της τρίτης ηλικίας σε σχέση με τις κλινικές 
και κοινωνικές συνθήκες της πανδημίας . Προβάλλεται λοιπόν η ανάγκη σχεδιασμού και 
υλοποίησης πολυπαραγοντικών μελετών, ώστε να τεκμηριωθούν οι κατάλληλες θεραπευ-
τικές προσεγγίσεις στοχευμένες σε σχέση με την ηλικία, προσεγγίσεις  που θα συμπερι-
λαμβάνουν την εξειδικευμένη άσκηση  κλινικά εφαρμόσιμη και όχι μόνο γενικές οδηγίες.

10.2 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν σε σχέση με  τις απαντήσεις  του δείγματος φαίνε-
ται ότι υπάρχει μια  γενική  θετική αντίληψη για την φυσικοθεραπεία και ένα υψηλό πο-
σοστό ικανοποίησης με συσχετιζόμενες διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων και των 
γενικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων.

Επιπλέον υπάρχει μεγάλη ταύτιση ποσοστών  μεταξύ αυτών που θα δεχόντουσαν να επα-
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ναλάβουν την θεραπεία και αυτών που δηλώνουν ότι πιστεύουν  στην βοήθεια από την θε-
ραπεία, παρόλο που το 1/3 περίπου συνέχισε συστηματική φαρμακευτική αγωγή (πίνακας 
1γ). Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας εύρημα,  εάν συσχετισθεί με τα αποτελέσματα της γε-
νικής υγείας όπου φαίνεται ότι τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, έχουν  μι-
κρότερο δείκτη σε σχέση με αυτά που δεν λαμβάνουν και τα άτομα της ομάδας παρέμβασης 
έχουν μεγαλύτερο δείκτη γενικής υγείας σε σχέση με αυτά της ομάδας ελέγχου.

Τα γενικά αποτελέσματα συμπίπτουν με την διεθνή (Hills et al 2007, Casserley-Feeney 
et al 2008) και ελληνική βιβλιογραφία (Μαστρογιάννη και συν.2016, Χριστοδουλίδου 
και συν 2015). Η θετική αντίληψη για την φυσικοθεραπεία, συμφωνεί με την έρευνα των 
Casserley-Feeney et al(2008). Το κοινό στοιχείο είναι ότι οι συμμετέχοντες δέχθηκαν την 
φυσικοθεραπευτική παρέμβαση για μυοσκελετικά προβλήματα σε ιδιωτικούς φορείς, 
όμως δεν υπάρχει ηλικιακή ταυτοποίηση, στοιχείο που πιθανόν δημιουργεί αμφισβήτη-
ση για την πλήρη συσχέτιση των αποτελεσμάτων, αλλά ταυτόχρονα και ενίσχυση  για την 
επιστημονική αποδοχή της φυσικοθεραπείας σε όλες τις ηλικίες. Ένα άλλο κοινό στοιχείο 
είναι ότι το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων ήταν κατά προσέγγιση διαμοιρασμέ-
νο στο ίδιο επίπεδο  μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όλοι εί-
χαν δεχθεί κινησιοθεραπεία, χωρίς όμως η παρούσα έρευνα να επικεντρώνεται στο είδος 
της θεραπευτικής άσκησης. Κοινά ευρήματα στο βαθμό ικανοποίησης παρατηρούνται και 
με την εργασία που διεξήχθη στην Ιρλανδία (Casserley-Feeney et al 2008), η οποία επίσης 
αφορούσε θεραπευτική παρέμβαση μέσω ιδιωτικού τομέα. Η τρέχουσα εργασία όμως, 
αφορά κυρίως ιδιωτικούς φορείς παροχής θεραπείας, αλλά έχει στοιχεία δημόσιου χαρα-
κτήρα διότι η θεραπεία καλύφθηκε 100% από κρατικό ασφαλιστικό ταμείο. Στην προανα-
φερόμενη έρευνα τα στοιχεία που επισημάνθηκαν ως αρνητικά ήταν το κόστος και η από-
σταση από τον χώρο θεραπείας. Στην τρέχουσα αυτό που επισημάνθηκε είναι η καθυστέ-
ρηση έναρξης της θεραπείας μέσω του κρατικού φορέα, επίσης κοινό εύρημα με την έρευ-
να των Casserley-Feeney et al (2008), η οποία επεσήμανε  ότι αυτό μπορεί να είναι πιθανή  
αιτία που οδηγεί στον ιδιωτικό τομέα. 

Μια άλλη παράμετρος που διερευνήθηκε είναι η επιθυμία του δείγματος να επαναλάβει 
την θεραπεία εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Τα ευρήματα και σε αυτή την ερώτηση ήταν 
θετικά και συμφωνούσαν. Γενικότερα το μεγάλο ποσοστό θετικής επιθυμίας του δείγμα-
τος της εργασίας οδηγεί στην ερώτηση για τον ερευνητικό σχεδιασμό που είχαν θέσει και 
οι Casserley-Feeney et al. Τίθεται ο προβληματισμός για το ποια είναι πιθανόν η καλύτε-
ρη μέθοδος διαμοιρασμού των ερωτηματολογίων προς αποφυγή του συστηματικού σφάλ-
ματος. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η «κλασσική» δια αλληλογραφίας είναι δύσχρη-
στη και κοστοβόρος και η «πρόσωπο με πρόσωπο» συνέντευξη μπορεί να δημιουργεί συν-
θήκες  μεροληψίας (συστημικό λάθος), εάν ο ερωτών ταυτίζεται με τον θεραπευτή. Επί-
σης επισημάνθηκε ότι η τηλεφωνική επαφή ίσως βοηθούσε στην μεγαλύτερη ανταπόκρι-
ση των συμμετεχόντων. Σημειώνεται ότι μεθοδολογικά αυτό εφαρμόστηκε στην έρευνα 
των Μαστρογιάννη και συνεργατών (2016) που διεξήγε διαπολιτισμική προσαρμογή στα 
ελληνικά, του ερωτηματολογίου των Μonnin και Perneger (2002), στην οποία εκτός από 
την προσωπική επαφή μεταξύ ερευνητών και δείγματος υπήρξε και τηλεφωνική υπενθύ-
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μιση στους συμμετέχοντες να επιστρέψουν ταχυδρομικά το συμπληρωμένο ερωτηματο-
λόγιο. Επιπλέον στην εργασία των Μonnin και Perneger (2002) επισημαίνεται ότι μερο-
ληψία μπορεί να προκληθεί αν δεν προβλέπονται αρνητικές απαντήσεις στο ερευνητικό 
ερωτηματολόγιο. Το ισχυρό στοιχείο στην παρούσα εργασία είναι ότι ελαχιστοποιήθηκαν 
αυτές οι πιθανότητες, με συνέντευξη από μη φυσικοθεραπευτή σε χώρο εκτός φυσικοθε-
ραπευτηρίου, με ερωτήσεις που περιλάμβαναν και αρνητικές απαντήσεις.

 Όπως προαναφέρθηκε η έρευνα των Hills et al  διαπιστώνει την θετική αντίληψη των 
συμμετεχόντων. Η συγκεκριμένη μελέτη επεξεργάστηκε  περισσότερες παραμέτρους συ-
γκρινόμενη με τις άλλες ερευνητικές προσπάθειες και εντόπισε πολύ σημαντικά αποτελέ-
σματα, όπως  ότι υπήρχε γενική ικανοποίηση σε ότι αφορούσε στις προσωπικές ή τεχνικές 
παραμέτρους των χώρων θεραπείας για την ομάδα των χρόνιων περιστατικών και το ότι  ο 
φυσικοθεραπευτής ως «κλειδί», αποτέλεσε σημαντική παράμετρο για την ομάδα των οξέ-
ων περιστατικών. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα που δεν συναντήθηκε σε 
άλλες μελέτες. Αξιοσημείωτα είναι και τα συμπεράσματα της συστηματικής ανασκόπη-
σης των Hush et al (2011), η οποία καταγράφει ότι οι βασικότερες παράμετροι που φαίνο-
νται να επηρεάζουν την ικανοποίηση όσων δέχθηκαν μυοσκελετική φυσικοθεραπεία είναι 
η συμπεριφορά των φυσικοθεραπευτών και η διαδικασία φροντίδας, ανεξάρτητα από το 
θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

Οι παρατηρήσεις αυτές πιθανόν να ερμηνεύουν τα ευρήματα της παρούσας εργασί-
ας, ότι ενώ οι συμμετέχοντες σε υψηλό ποσοστό δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από την 
φροντίδα, δεν δηλώνουν  εξίσου υψηλό ποσοστό ικανοποιημένοι από τον τρόπο κάλυψης 
της θεραπείας ή την ενημέρωσή τους. 

Τα ευρήματα της τρέχουσας εργασίας, σε ότι αφορά στην αντίληψη των συμμετεχόντων 
για την επίδραση της φυσικοθεραπείας στην υγεία τους, συμφωνούν και με την εργασία 
των Χριστοδουλίδου και συνεργατών (2015). Οι δύο έρευνες διεξάχθηκαν την ίδια περί-
που χρονική περίοδο, σε ελληνικό πληθυσμό αλλά σε διαφορετικές γεωγραφικές περιο-
χές, γεγονός που ενισχύει την σύμπτωση των αποτελεσμάτων σε ότι αφορά στην πολιτική 
παροχής υγείας ακόμα και με διαφορετική προσβασιμότητα. Ένα  σημαντικό κοινό εύρη-
μα που αφορά στην πολιτική του ασφαλιστικού φορέα είναι ότι ενώ ο μέσος όρος επισκέ-
ψεων ξεπερνούσε τις 10 που έχουν ως βάση τα ασφαλιστικά ταμεία (ΠΕΕΦ 2018),  για τις 
μυοσκελετικές παθήσεις,  το δείγμα τις έκρινε ανεπαρκείς. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οργάνωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών φυσικοθε-
ραπείας έχουν τα αποτελέσματα σε σχέση με τον χρόνο έναρξης της θεραπείας. Ενώ η πα-
ρέμβαση καλύφθηκε από τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα σε επίπεδο ΠΦΥ, μέσω των εργαστη-
ρίων φυσικοθεραπείας  τα ευρήματα δεν συμπίπτουν ως προς το μέσο όρο χρόνου αναμο-
νής για την έναρξη της θεραπείας. Στην τρέχουσα εργασία αναδεικνύεται χρόνος αναμονής 
κατά μέσο όρο 14 ημέρες περίπου σε αντίθεση με την έρευνα των Χριστοδουλίδου και συν 
(2015), όπου οι συμμετέχοντες  ξεκίνησαν την θεραπεία σε χρόνο λιγότερο από μια εβδομά-
δα σε ποσοστό 60%. Η διαφορά στα ευρήματα μπορεί να οφείλεται στην διαφορετική γεω-
γραφική περιοχή διεξαγωγής  των δυο ερευνών και διαφορετική αντιστοιχία αριθμού συμ-
βεβλημένων παροχών σε σχέση με τον αριθμό των ασφαλισμένων και έτσι διαπιστώνε-
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ται και η ανισότητα που αναφέρει ο Τούντας (2002). Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνο-
νται και από τις διαπιστώσεις του Φιλαλήθη (2021), που σε σχέση με την Παγκόσμια Έκθε-
ση Υγείας του ΠΟΥ του 2008 με τίτλο «ΠΦΥ: τώρα όσο ποτέ άλλοτε», είχε επισημάνει την 
ανάγκη αναβίωσης και υποστήριξης του ρόλου και του έργου της ΠΦΥ. «Το 2018, η Διακή-
ρυξη της Αστάνα ανανέωσε το όραμα της ΠΦΥ, αλλά οι αβεβαιότητες για τις προοπτικές της 
ΠΦΥ παραμένουν. Οι αβεβαιότητες επαυξάνονται από την τρέχουσα πανδημία της Covid-19 
και τις απρόβλεπτες ακόμη συνέπειές της στην κοινωνία, στην οικονομία και στην πολιτική 
και, κατ’ επέκταση, στις υπηρεσίες φροντίδας της υγείας» (Φιλαλήθης 2021).

Στην περίπτωση ηλικιωμένων ασθενών με μυοσκελετικές δυσλειτουργίες φαίνεται ότι η 
φυσικοθεραπευτική προσέγγιση δημιούργησε θετικές αντιλήψεις και υψηλό ποσοστό ικα-
νοποίησης στους χρήστες  υπηρεσιών φυσικοθεραπείας μέσω της  ασφάλισης τους σε ελλη-
νικό αστικό πληθυσμό. Παρά ταύτα εντοπίστηκαν στοιχεία τα οποία δυνητικά θα επηρέα-
ζαν αρνητικά το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Σε αυτά καταγράφηκαν η καθυστέρηση στο χρό-
νο έναρξης της θεραπείας και ο ανεπαρκής αριθμός συνεδριών με τον τρόπο που προκαθο-
ρίζονται από τον ασφαλιστικό φορέα. Καταγράφηκε  επιπλέον, η τάση στην αντίληψη των 
συμμετεχόντων, ότι δεν είχαν ικανοποιητική ενημέρωση και κάλυψη της θεραπείας τους. 
Γίνεται αντιληπτό ότι τα στοιχεία που αναφέρονται συσχετίζονται και επηρεάζονται από 
τον σχεδιασμό παροχής των θεραπευτικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου θα ήταν δυνατόν να 
τροποποιηθούν προς θετική κατεύθυνση μέσα από την μελέτη τους για την λήψη αποφά-
σεων. Είναι πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις στην πολιτική που μπορεί να χαράξει ο κρατικός 
ασφαλιστικός φορέας προς βελτίωση των παροχών του όπως η έγκριση  αριθμού συνεδριών 
και η γραφειοκρατία έγκρισης της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης. 

Σε ανάλυση των αποτελεσμάτων όλων των ερευνών που αναφέρονται στο ελληνικό χώ-
ρο δεν διαφαίνεται σε κανένα να παρέχεται στους χρήστες η  δυνατότητα επιλογής του φυ-
σικοθεραπευτή με κριτήριο την κλινική του εξειδίκευση  που θα αφορούσε την μυοσκε-
λετική ή γηριατρική φυσικοθεραπεία για το δείγμα της έρευνας. Βεβαίως δεν υπήρχε ευ-
θεία ερώτηση ή κριτήριο στα ερευνητικά πρωτόκολλα και αυτό ίσως είναι ένας περιορι-
σμός αυτών των μελετών. Στην τρέχουσα εργασία υπήρχε όμως έμμεση συσχέτιση με αυ-
τή την επιστημονική αναζήτηση.

Από τα χαρακτηριστικά του δείγματος γνωστοποιείται ότι όλοι συμμετείχαν μέσω του 
ασφαλιστικού τους φορέα, ο οποίος όπως αναλύθηκε στο πέμπτο κεφάλαιο δεν δίνει την 
δυνατότητα επιλογής ειδικού φυσικοθεραπευτή. Φαίνεται ότι η αντίληψη για την φυσι-
κοθεραπεία ως παροχή υπηρεσίας υγείας στην Ελλάδα δεν έχει αποκτήσει ακόμη ισχυ-
ρή τάση στην αναζήτηση του κατάλληλου θεραπευτή σε σχέση με τις κλινικές ανάγκες 
των χρηστών που ζητούν αυτές τις υπηρεσίες. Ίσως αυτό εξηγεί και τα αντικρουόμενα ευ-
ρήματα ότι ενώ υπάρχει υψηλό ποσοστό ικανοποίησης δεν συνοδεύεται από ικανοποίηση 
του τρόπου που ενημερώθηκαν για το πρόβλημά τους.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη την 
καθολική συμμετοχή του δείγματος να απαντήσει σε αυτό το σκέλος του ερωτηματολο-
γίου, επιβεβαιώνεται η  αρχική υπόθεση ότι η αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των 
ατόμων που δέχθηκαν φυσικοθεραπευτική φροντίδα μπορεί να  ένα πολύ χρήσιμο εργα-
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λείο για την αλίευση πληροφοριών που θα βελτιώσουν τις παραμέτρους προσφοράς αυτών 
των υπηρεσιών υγείας.

10.3  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η εργασία εμφανίζει σχετικούς  περιορισμούς. Αρχικά, περιορίστηκε σε συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα και δεν έχει το πλεονέκτημα της επανεκτίμησης. Επιπλέον δεν ήταν δυ-
νατός ο διαχωρισμός του είδους της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης σε όλα τα μέσα που 
μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν και επιλέχτηκε ως κριτήριο μόνο η ατομική κινησιοθερα-
πεία. Ο περιορισμός του χρονικού διαστήματος ο οποίος σκόπευε να μειώσει την εμφάνιση 
συστηματικού σφάλματος από εξωτερικούς παράγοντες, πιθανόν να συνέβαλλε στη μείω-
ση του αριθμού του δείγματος (33% απόκλιση από τον στόχο των 300). Στους περιορισμούς 
της έρευνας μπορεί να συμπεριληφθεί και η απουσία ευθείας ερώτησης σχετικής με τα κρι-
τήρια επιλογής του φυσικοθεραπευτή η του χώρου θεραπείας, που θα διευκόλυνε στην 
ανάλυση αντικειμενικών ευρημάτων σε σχέση με την ανάγκη αναγνώρισης της εξειδίκευ-
σης της φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα ο σχεδιασμός προέβλεψε ομάδα ελέγχου σε σχέση 
με την φυσικοθεραπευτική παρέμβαση αλλά δεν είχε ηλικιακή ομάδα εκτός των ορίων της 
τρίτης ηλικίας και πιθανόν αυτός ο περιορισμός σε συνδυασμό με το ποσοστό απόκλισης 
από τον αρχικό σχεδιασμό αριθμού δείγματος να μειώνει το ποσοστό της εξωτερικής εγκυ-
ρότητας των αποτελεσμάτων.

10.4 ΓΕΝΙΚΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ  

Τα ισχυρά στοιχεία στην παρούσα εργασία είναι ότι ελαχιστοποιήθηκαν οι πιθανότητες 
συστηματικού σφάλματος, εφαρμόζοντας  συνέντευξη από μη φυσικοθεραπευτή σε χώρο 
εκτός φυσικοθεραπευτηρίου, με ερωτήσεις που περιλάμβαναν και αρνητικές απαντήσεις, 
τηρήθηκε μεθοδολογία τυχαιοποίησης και είχε υψηλό ποσοστό ομοιογένειας του δείγμα-
τος. Χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τυποποιημένα στην ελληνική γλώσσα και δοκιμασμένα 
σε αντίστοιχους ηλικιακούς πληθυσμούς με επαρκή βαθμό αξιοπιστίας και εγκυρότητας. 
Ο αριθμός του δείγματος παρά την απόκλιση είχε ικανή επιστημονική βάση για την στατι-
στική ανάλυση.

Από την συσχέτιση  της διεθνούς και εθνικής αρθρογραφίας  συλλέχθηκαν πληροφορίες, 
που συγκρινόμενες  με τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας διαπιστώνονται κοινά και δι-
αφοροποιημένα ευρήματα που κρίνονται χρήσιμα και ενισχύουν την γενίκευση τους, όπως 
ενδεικτικά φαίνεται στον πίνακα 22.

10.5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

H μελέτη διεξάχθηκε στα πλαίσια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο τμήμα ΠΜΣ 
Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής Κρήτης χωρίς χρηματοδότηση

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας δηλώνουν ότι δεν υφίσταται καμία σύγκρουση συμφερό-
ντων.
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Πίνακας 22: Συσχετίσεις αρθρογραφίας  ικανοποίησης 
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Μελετώντας τα ευρήματα και αναλύοντας τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής 
εργασίας, διαπιστώνεται ότι η φυσικοθεραπεία σε άτομα της τρίτης ηλικίας σε αστικό ελ-
ληνικό πληθυσμό, με εντοπισμένα μυοσκελετικά προβλήματα βοηθά στην βελτίωση της 
γενικής υγείας και έχει σημαντικά  θετική επίδραση στον κοινωνικό ρόλο και στην ψυχι-
κή υγεία αυτής της πληθυσμιακής ομάδας. Μέσα από αυτή την μελέτη και την συσχέτιση 
με τη διεθνή βιβλιογραφία  ενισχύθηκε η κατανόηση της επίδρασης της φυσικοθεραπείας 
στην φυσική και την συναισθηματική κατάσταση των ηλικιωμένων, οι οποίοι έκαναν χρή-
ση κυρίως του δημόσιου φορέα παροχής φυσικοθεραπείας σε επίπεδο ΠΦΥ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η θετική αποτελεσματικότητα είναι ανεξάρτητη από την λή-
ψη φαρμακευτικής αγωγής. Τα ευρήματα ήταν αρκετά κατατοπιστικά, όσον αφορά την 
επικράτηση των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τους Έλλη-
νες ηλικιωμένους τόσο για  τις λειτουργικές δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται πιο συ-
χνά όσο και για την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικών αντιμετώπισή τους. Καταγράφη-
καν διαφορές μεταξύ των δυο φύλων, διαφορές σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των 
συμμετεχόντων και διαφορές σε σχέση με τα σημεία του σώματος που δυσλειτουργούν 
και την σημαντικότητα αυτών όπως η συσχέτιση της ψυχικής υγείας και της κοινωνι-
κότητας με τα άνω ή    κάτω άκρα. Τα αποτελέσματα έδωσαν πολλές πληροφορίες για 
την εξέλιξη της  παροχής της φυσικοθεραπείας και απάντησαν στα ερωτήματα  για την                                                                                                      
αποτελεσματικότητά της.      

Διαπιστώθηκε ότι το κριτήριο την κινησιοθεραπείας που επελέγη μεθοδολογικά, ως μέ-
σο θεραπείας για τους ηλικιωμένους, έχει πολυπαραγοντικά θετικά αποτελέσματα στην 
γενική υγεία μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας και της αντιμετώπισης της κινη-
σιοφοβίας ενισχύοντας την κοινωνικότητα, διότι μπορεί να μειώσει το αίσθημα ανασφά-
λειας κατά τις μετακινήσεις τους, εύρημα που συμφωνεί με τα διεθνή δεδομένα. 

Στην περίπτωση ηλικιωμένων με μυοσκελετικές δυσλειτουργίες φαίνεται ότι αυτή η θε-
ραπευτική προσέγγιση βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους επιδρώντας θετικά σε βιολο-
γικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο αφ ένός και αφ έτέρου δημιουργεί θετικές 
αντιλήψεις και υψηλό ποσοστό ικανοποίησης στους χρήστες  υπηρεσιών φυσικοθεραπεί-
ας μέσω της  ασφάλισης τους. 
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Παρά ταύτα εντοπίστηκαν στοιχεία τα οποία  δυνητικά θα επηρέαζαν αρνητικά το θερα-
πευτικό αποτέλεσμα. Σε αυτά καταγράφονται η καθυστέρηση στο χρόνο έναρξης της θε-
ραπείας και ο ανεπαρκής αριθμός συνεδριών με τον τρόπο που προκαθορίζονται από τον 
ασφαλιστικό φορέα, καθώς και η αντίληψη των συμμετεχόντων, ότι δεν είχαν ικανοποιη-
τική ενημέρωση και κάλυψη της θεραπείας τους.

 Από την συσχέτιση με την αρθρογραφία αναδεικνύεται η τάση με  πληροφορίες, χρή-
σιμες για την χάραξη πολιτικής στο τομέα αυτής της υπηρεσίας υγείας, όπως η επιθυμία 
του δείγματος να έχει έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση. Οι πληροφορίες αυτές επίσης μπο-
ρούν να συμβάλλουν στην οργάνωση του Ελληνικού συστήματος Δημόσιας Υγείας, όπου 
διαπιστώθηκε η άνιση πρόσβαση σε σχέση με την  έναρξη χρόνου θεραπείας, η έλλειψη 
αναγνώρισης της κλινικής εξειδίκευσης των φυσικοθεραπευτών  και η μη θεσμοθέτηση 
ειδικών επαγγελματικών χώρων φυσικοθεραπείας, που θεωρούνται απολύτως απαραίτη-
τοι για την διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών. Η ανάγκη αυτή  αναδείχθηκε διεθνώς  ιδι-
αίτερα στην αντιμετώπιση των αναπνευστικών και μυοσκελετικών επιπλοκών της νόσου 
Covid 19. 

Από την μελέτη αυτή σχετιζόμενη και με τις αναφερόμενες μελέτες  στον ελλαδικό χώ-
ρο, προκύπτει το θετικό μήνυμα ότι ξεκίνησε η ερευνητική τεκμηρίωση για την ανάδειξη 
ανάγκης καθιέρωσης ειδικών συστηματικών προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης για 
τους ηλικιωμένους αλλά και η ανάγκη  αξιολόγησης της ποιότητας παροχής φυσικοθερα-
πείας στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που αναφέρονται είναι δυνατόν να τροποποιηθούν προς 
θετική κατεύθυνση μέσα από τον σχεδιασμό παροχής των θεραπευτικών υπηρεσιών. 

Συμπερασματικά, κρίνεται απαραίτητο να σχεδιαστούν νέες έρευνες με  έμφαση στο εί-
δος της πάθησης που εμφανίζονται. Πολύ χρήσιμο θα ήταν να επεκταθούν στην αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων και με άλλα μέσα και μεθόδους φυσικοθεραπείας, όπως ομαδι-
κή κινησιοθεραπεία, συμβουλευτική φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, αλληλεπίδραση με 
άλλες παρεμβάσεις, όπως εργοθεραπεία, διαιτολογία ή ψυχολογική υποστήριξη. 

Η συμμετοχή του δείγματος να καταθέσει τις απόψεις του ήταν καθολική και οδηγεί 
στην συμπερασματική σκέψη ότι η διαδικασία αξιολόγησης των θεραπευτικών αποτε-
λεσμάτων από τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας, είναι απαραίτητη διότι τοποθετεί τον 
ασθενή στο κέντρο του συστήματος και συμβάλλει στον εντοπισμό των στοιχείων που 
χρήζουν αλλαγή η βελτίωση. Η αντίληψη των ασθενών για την αποτελεσματικότητα της 
φυσικοθεραπείας, η ικανοποίηση και η συσχέτιση  με την ποιότητα ζωής μπορεί να αποτε-
λέσουν χρήσιμο οδηγό στον σχεδιασμό πολιτικής

Χρήσιμο θα ήταν οι φορείς να υποστηρίξουν τις νέες έρευνες να διεξαχθούν με δειγμα-
τοληψία από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας ώστε να προστεθούν στοιχεία, όπως, οι  
τοπογεωγραφικές ανάγκες,  το ηπειρωτικό ή νησιωτικό περιβάλλον, ο τρόπος διαβίωσης, 
το επάγγελμα, η προσβασιμότητα σε υπηρεσίες φυσικοθεραπείας εκτός αστικού περιβάλ-
λοντος, η επίδραση των κλιματολογικών συνθηκών κλπ.

 Από τα δεδομένα αυτά μπορεί να προκύψει μία πολυπαραγοντική ασθενοκεντρική με-
λέτη των λειτουργικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, έτσι ώστε να 
ενταχθεί στη χάραξη της πολιτικής για την δημόσια υγεία, η παροχή και πρόσβαση εξει-
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δικευμένης φυσικοθεραπείας, οργανωμένης κατάλληλα και τεκμηριωμένα σε ελληνικό  
πληθυσμό της τρίτης ηλικίας ώστε να λειτουργήσει ως τριτογενής πρόληψη των μυοσκε-
λετικών δυσλειτουργιών που θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και ίσως 
στην μείωση της πολυφαρμακίας.

Τα ευρήματα ήταν αρκετά κατατοπιστικά, όσον αφορά στην επικράτηση των παραγό-
ντων που επηρεάζουν τους Έλληνες ηλικιωμένους για  τις δυσλειτουργίες τους  και για 
την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικών αντιμετώπισή τους

Η συμβολή των συμπερασμάτων από την έρευνα έχει επιστημονικό και κοινωνικό χα-
ρακτήρα. Ο επιστημονικός χαρακτήρας  της ερευνητικής υπόθεσης συνίσταται στην διε-
ρεύνηση των αιτίων και των παραμέτρων που οδηγούν στην διευκόλυνση ή παρεμπόδιση 
των κατάλληλων φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων καθώς και την σύνδεσή τους με τις 
λειτουργικές ανάγκες των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της ερευ-
νητικής υπόθεσης συνίσταται στα συμπεράσματα που αφορούν στον βαθμό ικανοποίησης 
αυτών των ατόμων από την παροχή νομοθετικά κατοχυρωμένων υπηρεσιών φυσικοθε-
ραπείας, παράμετροι που θα οδηγήσουν στην αναγνώριση των ελλείψεων καθώς και την 
αντίληψη των πολιτών-χρηστών υπηρεσιών υγείας για την φυσικοθεραπεία ως επιστήμη 
και την ανάγκη αναγνώρισης  εξειδικεύσεων σε αυτό το κλινικό πεδίο. 

Δεχόμενοι ότι ο όρος «πολιτική υγείας αφορά το σύνολο των αποφάσεων και των διαδι-
κασιών με σχέδια και δράσεις για την επίτευξη στόχων», οι  παρατηρήσεις από την έρευ-
να μπορούν να συμβάλλουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στον καθορισμό στόχων 
και προτεραιοτήτων του κρατικού μηχανισμού μέσω των ασφαλιστικών και άλλων  φορέ-
ων σε σχέση με την ΠΦΥ αλλά και τις άλλες βαθμίδες. Οργανώνοντας τις υπηρεσίες και 
«αποσαφηνίζοντας τις αξίες», όπως  η διαμόρφωση οδηγιών και κλινικών συστάσεων  για  
τον αριθμό των συνεδριών και το είδος της θεραπείας, ελέγχοντας παράλληλα τους αρνη-
τικούς παράγοντες που μπορεί να καθυστερούν την έναρξη της φυσικοθεραπευτικής πα-
ρέμβασης καθορίζονται οι    δυνατότητες βελτίωσης και οραματισμού για το μέλλον στο 
χώρο  αυτών των υπηρεσιών υγείας. 

Ο χώρος της υγείας  σήμερα είναι σε εποχή μεγάλων αλλαγών και πρέπει τα επαγγέλμα-
τα υγείας να αποδείξουν και να αναδείξουν το ποσοστό που τους αναλογεί στην ποιοτική 
παροχή υπηρεσιών

Η αναγνώριση των ελλείψεων σε κάθε ευνομούμενη κοινωνία αποτελεί 
το πρώτο βήμα για την αντιμετώπισή τους.
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Π 1:  ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

                                                                                 Προς  
                                                                                 Επιστημονική  Επιτροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Αξιότιμοι κύριοι
Δια της παρούσης  αιτούμαι  την  έγκριση  συνεργασίας της  κ. Γεωργίας Πέττα, υποψη-
φίας  διδάκτορος του  Ιατρικού τμήματος  Πανεπιστημίου Κρήτης με το Νοσοκομείο σας 
, στα πλαίσια διεξαγωγής ερευνητικής διδακτορικής διατριβής.  
Η ανωτέρω εργασία σκοπό έχει να διερευνήσει  τον δείκτη υγείας ατόμων της τρίτης ηλι-
κίας σε συσχέτιση με την εφαρμογή  ή όχι φυσικοθεραπείας. Η διατριβή ανήκει στην κα-
τηγορία μελετών  συλλογής δεδομένων με ερωτηματολόγιο και στατιστική ανάλυση αυ-
τών μετά από σχετική διερεύνηση της  διεθνούς αρθρογραφίας. Η συλλογή αυτών των 
δεδομένων θα γίνει με συνεντεύξεις  από  ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων. Το ερευ-
νητικό πρωτόκολλο ακολουθεί τις διεθνείς αρχές δεοντολογίας και βιοηθικής  και  έχει 
εγκριθεί από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον γράφοντα, ως επιβλέποντα και τα 
μέλη: Γ. Λυρίτη Καθηγητή Παν.Αθηνών, Χ.Λιονή Αν.Καθηγητή Παν. Κρήτης.
Η διαδικασία της συνέντευξης θα είναι σύντομη , σαφής ,θα διασφαλίζει  την προστα-
σία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και δεν θα παρακωλύει την   εύρυθμη  λει-
τουργία των  χώρων του νοσοκομείου.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  //////09  
       Ο    ΑΙΤΩΝ
       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ 
       ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
       ΔΙΕΥΘ.  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
       ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ
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Π 2:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      1Η   ΥΠΕ     ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
ΤΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ταχ.Δ/νση:  Χαλκίδος    17-19                                             ΑΘΗΝΑ      21.01.2009
Ταχ.Κώδικας: 11143 
Τηλ.Επικοιν.:210-25.02.149
FAX:210-25.18.201
Πληροφορίες: κ. Καμινάρη Ν.
e-mail: prosopikou@0289.syzefxis.gov.gr
Αρ.Πρωτ.: 173

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

Βεβαιώνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας ότι η Ιατρική Υπηρεσία 
του Νοσοκομείου μας ενέκρινε την αίτηση της  κ. Πέττα Γεωργία ως Υποψήφιας Διδάκτο-
ρος του Παν.Κρήτης, να της επιτραπεί η πρόσβαση, για την  συλλογή δεδομένων με συ-
νεντεύξεις  από  ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων. Το ερευνητικό πρωτόκολλο ακολου-
θεί τις   διεθνείς αρχές δεοντολογίας και βιοηθικής  και  έχει εγκριθεί από τριμελή  επιτρο-
πή αποτελούμενη από τον  Αν. Φιλαλήθη Αν.Καθηγητή  Παν.Κρήτης, ως επιβλέποντα και 
τα μέλη: Γ. Λυρίτη, Καθηγητή Παν.Αθηνών, Χ.Λιονή , Αν.Καθηγητή Παν. Κρήτης. Η δια-
δικασία της συνέντευξης θα διασφαλίζει  την προστασία των προσωπικών δεδομένων των 
ασθενών και δεν θα παρακωλύει την   εύρυθμη  λειτουργία των  χώρων του νοσοκομείου.
Η παρούσα χορηγείται μετά από την υπ. αρ.πρωτ. 173/14.1.09 αίτηση της ενδιαφερομένης 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.
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Π 3: ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ	IAΤΡΙΚΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και  
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕIΑΣ

SF-36

&

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

                                    

ΟΔΗΓIΕΣ:  Τo ερωτηματoλόγιo αυτό ζητά τις δικές σας απόψεις για τηv υγεία σας.  Οι 
πληρoφoρίες σας φορούν στο πως πώς αισθάvεστε από πλευράς υγείας και πόσo καλά 
μπoρείτε vα ασχoληθείτε με τις συvηθισμέvες δραστηριότητές σας και θα μας βoηθήσoυv 
vα εξακριβώσoυμε στοιχεία για την έρευνα και την εξέλιξη της επιστήμης προς το καλό 
της δημόσιας υγείας 
Απαvτήστε στις ερωτήσεις, βαθμoλoγώvτας κάθε απάvτηση με τov τρόπo πoυ σας 
δείχvoυμε.  Αv δεv είστε απόλυτα βέβαιoς/βέβαιη για τηv απάvτησή σας, παρακαλoύμε vα 
δώσετε τηv απάvτηση πoυ voμίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα στηv περίπτωσή σας.

Έγγραφο συναίνεσης: Η συμμετοχή σας είναι χωρίς καμία δέσμευση από εσάς και ανώ-
νυμη, Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν δημοσιοποιούνται. Εάν επιθυμείτε να συμμετέχε-
τε παρακαλούμε υπογράψτε στο τέλος του εγγράφου

Αθηνα ……………………2009    ΣΥΝΑΙΝΩ    ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ 
        ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Π 4: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ά  ΜΕΡΟΣ
1.  Κωδικός ……………………, χώρα καταγωγής 

2.  Φύλο :
 ΑΝΔΡΑΣ ………. ΓΥΝΑΙΚΑ ………….

3.  Ηλικία………

4.  Μορφωτικό επίπεδο α) ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    β) ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    δ)  ΤΕΙ-ΑΕΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Έχετε   πρόβλημα που εμφανίστηκε μετά την ηλικία των  εξήντα σας χρόνων;
 Α. στο χέρι σας;
 Β.  στο πόδι σας;
 Γ.  στη σπονδυλική σας στήλη( αυχενας, μεση, θώρακας);
 Δ. σε συνδυασμό κάποια από τα παραπάνω ;

6. ...παίρνετε φάρμακα γί αυτό το πρόβλημα?
 Α)ναι  ……..Β) όχι………..

7.  Κάνατε  φυσικοθεραπεία  γί αυτό το πρόβλημα?
 α) Ναι ……….           β) Όχι………..  γ)πριν πόσο χρονικό διάστημα……..

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΧΩΡΕΙΣΤΕ  
ΣΤΟ Β΄ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

8     Ποιο ταμείο σας κάλυψε την φυσικοθεραπεία?------------------------
9.    Πόσες επισκέψεις χρειαστήκατε…………………………………………………
10.  Πόσο περιμένατε για να ξεκινήσετε………………………………………………

11.  Πιστεύετε  ότι σας βοήθησε η φυσικοθεραπεία?
 Α)Πολύ…………..
 Β)Μέτρια…………
 Γ)Καθόλου…………
 Δ)Δεν ξέρω
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12.  Που  κάνατε φυσικοθεραπεία?
 Α) σε ιδιωτικό φυσικοθεραπευτήριο
 Β) σε ΚΑΠΗ
 Γ)σε νοσοκομείο
 Δ)στο σπίτι μου
 Ε)Αλλού
13.  Είστε   ικανοποιημένος   από την φυσικοθεραπευτική φροντίδα που δεχθήκατε
 Πάρα πολύ  .......................................................................................1
 Ικανοποιητικά   ................................................................................2
 Μ έτρια  ...........................................................................................3
 Λίγο  ................................................................................................4
 Καθόλου  .........................................................................................5
           
14. Θέλετε να συνεχίσετε αν κριθεί απαραίτητο την φυσικοθεραπεία
 Οπωσδήποτε ναι   .............................................................................1
 Ναι με επιφύλαξη  ............................................................................2
 Δεν ξέρω   ........................................................................................3
 Πιθανόν   ..........................................................................................4
 Όχι    ................................................................................................5

B΄ ΜΕΡΟΣ
15.  Είστε   ικανοποιημένος   από  τον τρόπο που καλύφθηκε η θεραπεία σας
 Καθόλου  .........................................................................................1
 Λίγο  ................................................................................................2
 Μέτρια  ............................................................................................3
 Ικανοποιητικά ..................................................................................4
 Πολύ  ικανοποιητικά ........................................................................5

16.  Είστε   ικανοποιημένος   από την  ενημέρωση για την θεραπεία σας  
 Πάρα πολύ  .......................................................................................1
 Ικανοποιητικά  .................................................................................2
 Μέτρια .............................................................................................3
 Λίγο  ................................................................................................4
 Καθόλου  .........................................................................................5

17.  Συνεχίζετε τα  φάρμακα γί αυτό  το πρόβλημα?
 Α) ΝΑΙ συστηματικά
 Β) ναι που και που
 Γ) όχι
 Δ)δεν ξέρω,μπορεί να χρειαστώ 

Copyright G. Petta, A. Philallithis,2009
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Γ' ΜΕΡΟΣ
1. Γεvικά, θα λέγατε ότι η υγεία σας είvαι:

(βάλτε έvαv κύκλo)

 Εξαιρετική  ......................................................................................1
 
 Πoλύ καλή  .......................................................................................2

 Καλή  ...............................................................................................3

 Μέτρια  ............................................................................................4

 Κακή  ...............................................................................................5

2. Σε σύγκριση με έvα χρόvo πριv, πώς θα αξιoλoγoύσατε τηv υγεία σας τώρα;

(βάλτε έvαv κύκλo)

 Πoλύ καλύτερη τώρα απ’ ότι έvα χρόvo πριv ...................................1

 Κάπως καλύτερη τώρα απ’ ότι έvα χρόvo πριv  ................................2

 Περίπoυ η ίδια όπως έvα χρόvo πριv  ...............................................3

 Κάπως χειρότερη τώρα απ’ ότι έvα χρόvo πριv ................................4

 Πoλύ χειρότερη τώρα απ’ ότι έvα χρόvo πριv  ..................................5
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Οι παρακάτω πρoτάσεις περιέχoυv δραστηριότητες πoυ πιθαvώς vα κάvετε κατά τη διάρ-
κεια μιας συvηθισμέvης ημέρας.  Η τωριvή κατάσταση της υγείας σας, σας περιoρίζει σε 
αυτές τις δραστηριότητες;  Εάv vαι, πόσo;

       (κυκλώστε έvαv αριθμό σε κάθε σειρά) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ναι, με 

περιoρίζει
Πoλύ

Ναι, με 
περιoρίζει

Λίγo

Οχι, δεv με 
περιoρίζει
Καθόλoυ

α.   Σε κoυραστικές δραστηριότητες, όπως τo 
τρέξιμo, τo σήκωμα  βαριώv αvτικειμέvωv, η 
συμμετoχή σε δυvαμικά σπόρ 

1 2 3

β.   Σε μέτριας έvτασης δραστηριότητες, όπως η 
μετακίvηση εvός τραπεζιoύ, τo σπρώξιμo μιας 
ηλεκτρικής σκoύπας, o περίπατoς στηv εξoχή ή 
όταv παίζετε ρακέτες στηv παραλία

1 2 3

γ.   Οταv σηκώvετε ή μεταφέρετε ψώvια από τηv 
αγoρά

1 2 3

δ. Οταv αvεβαίvετε μερικές σκάλες 1 2 3

ε. Οταv αvεβαίvετε μία σκάλα 1 2 3

στ. Στo λύγισμα τoυ σώματoς, στo γovάτισμα ή στo 
σκύψιμo

1 2 3

ζ. Οταv περπατάτε περίπoυ έvα χιλιόμετρo 1 2 3

η. Οταv περπατάτε μερικές εκατovτάδες μέτρα 1 2 3

θ. Οταv περπατάτε περίπoυ εκατό μέτρα 1 2 3

ι. Οταv κάvετε μπάvιo ή όταv vτύvεστε 1 2 3
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4.  Τις τελευταίες 4 εβδoμάδες,  σας παρoυσιάστηκαv - είτε στη δoυλειά σας είτε σε κάπoια 
άλλη συvηθισμέvη καθημεριvή σας δραστηριότητα - κάπoια από τα παρακάτω πρoβλήμα-
τα, εξαιτίας της κατάστασης της σωματικής σας υγείας;

       (κυκλώστε έvαv αριθμό σε κάθε σειρά) 
NAI OXI

α. Μειώσατε τo χρόvo πoυ συvήθως ξoδεύετε στη δoυλειά ή σε άλλες 
δραστηριότητες

1 2

β. Επιτελέσατε λιγότερα από όσα θα θέλατε 1 2

γ. Περιoρίσατε τα είδη της δoυλειάς ή τα είδη άλλωv δραστηριoτήτωv σας 1 2

δ. Δυσκoλευτήκατε vα εκτελέσετε τη δoυλειά ή άλλες δραστηριότητές σας 
(για παράδειγμα, καταβάλατε μεγαλύτερη πρoσπάθεια) 1 2

Τις τελευταίες 4 εβδoμάδες, σας παρoυσιάστηκαv - είτε στη δoυλειά σας είτε σε κάπoια 
άλλη συvηθισμέvη καθημεριvή δραστηριότητα - κάπoια από τα παρακάτω πρoβλήματα 
εξαιτίας oπoιoυδήπoτε συvαισθηματικoύ πρoβλήματoς (λ.χ., επειδή vιώσατε μελαγχoλία 
ή άγχoς);
        (κυκλώστε έvαv αριθμό σε κάθε σειρά)
 

NAI OXI

α. Μειώσατε τo χρόvo πoυ συvήθως ξoδεύετε στη δoυλειά ή σε άλλες 
δραστηριότητες

1 2

β. Επιτελέσατε λιγότερα από όσα θα θέλατε 1 2

γ. Κάvατε τη δoυλειά ή και άλλες δραστηριότητες λιγότερo 
πρoσεκτικά απ’ ότι συvήθως 1 2



121Παράρτημα

6.  Τις τελευταίες 4 εβδoμάδες, σε πoιo βαθμό επηρέασε η κατάσταση της σωματικής σας 
υγείας ή κάπoια συvαισθηματικά πρoβλήματα τις συvηθισμέvες κoιvωvικές σας δραστη-
ριότητες με τηv oικoγέvεια, τoυς φίλoυς, τoυς γείτovές σας ή με άλλες κoιvωvικές oμά-
δες;        
        (βάλτε έvαv κύκλo)
  

 Καθόλoυ  .........................................................................................1
 
 Ελάχιστα  .........................................................................................2

 Μέτρια  ............................................................................................3

 Αρκετά .............................................................................................4

 Πάρα πoλύ  .......................................................................................5

7.  Πόσo σωματικό πόvo vιώσατε τις τελευταίες 4 εβδoμάδες;

         (βάλτε έvαv κύκλo)

 Καθόλoυ  .........................................................................................1
 
 Πoλύ ήπιo  .......................................................................................2

 Ηπιo  ................................................................................................3

 Μέτριo  ............................................................................................4

 vτovo  ...............................................................................................5

 Πoλύ έvτovo  ....................................................................................6
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8.  Τις τελευταίες 4 εβδoμάδες, πόσo επηρέασε o πόvoς τη συvηθισμέvη εργασία σας 
(τόσo τηv εργασία έξω από τo σπίτι όσo και μέσα σε αυτό);

         (βάλτε έvαv κύκλo)

 Καθόλoυ  .........................................................................................1
 
 Λίγo  ................................................................................................2

 Μέτρια  ............................................................................................3

 Αρκετά  ............................................................................................4

 Πάρα πoλύ  .......................................................................................5
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9. Οι παρακάτω ερωτήσεις αvαφέρovται στo πώς αισθαvόσαστε και στo πώς ήταv γεvικά 
η διάθεσή σας τις τελευταίες 4 εβδoμάδες. Για κάθε ερώτηση, παρακαλείστε vα δώσετε 
εκείvη τηv απάvτηση πoυ πλησιάζει περισσότερo σε ό,τι αισθαvθήκατε. Τις τελευταίες 4 
εβδoμάδες, για πόσo χρovικό διάστημα -

      (κυκλώστε έvα αριθμό σε κάθε σειρά)

Συvεχώς Τo μεγα-
λύτερo 

διάστημα

Σημαv-
τικό 

διάστημα

Μερικές 
φoρές

Μικρό διά-
στημα

Καθόλoυ

α. Αισθαvόσαστε 
γεμάτoς/γεμάτη 
ζωvτάvια;

1 2 3 4 5 6

β. Είχατε πoλύ 
εκvευρισμό;

1 2 3 4 5 6

γ. Αισθαvόσαστε 
τόσo πoλύ 
πεσμέvoς/
πεσμέvη 
ψυχoλoγικά, 
πoυ τίπoτε δεv 
μπoρoύσε vα σας 
φτιάξει τo κέφι;

1 2 3 4 5 6

δ. Αισθαvόσαστε 
ηρεμία και 
γαλήvη;

1 2 3 4 5 6

ε. Είχατε πoλλή 
εvεργήτικότητα;

1 2 3 4 5 6

στ. Αισθαvόσαστε 
απελπισία και 
μελαγχoλία;

1 2 3 4 5 6

ζ. Αισθαvόσαστε 
εξάvτληση;

1 2 3 4 5 6

η. Ησαστε 
ευτυχισμέvoς/ 
ευτυχισμέvη;

1 2 3 4 5 6

θ. Αισθαvόσαστε 
κoύραση;

1 2 3 4 5 6
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10. Τις τελευταίες 4 εβδoμάδες, για πόσo χρovικό διάστημα επηρέασαv τις κoιvωvικές 
σας δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις σε φίλoυς, συγγεvείς, κλπ.) η κατάσταση της σωμα-
τικής σας υγείας ή κάπoια συvαισθηματικά πρoβλήματα;

          (βάλτε έvαv κύκλo)
 
 Συvεχώς  ..........................................................................................1

 Τo μεγαλύτερo διάστημα  ................................................................2
  ...........................................................................................................  
 Μερικές φoρές  ................................................................................3

 Μικρό διάστημα  ..............................................................................4

 Καθόλoυ  .........................................................................................5



125Παράρτημα

11. Πόσo ΑΛΗΘIΝΕΣ ή ΨΕΥΔΕIΣ είvαι oι παρακάτω πρoτάσεις στη δική σας περίπτωση;

(κυκλώστε έvα αριθμό σε κάθε σειρά)

Evτελώς
Αλήθεια

Μάλλov
Αλήθεια

Δεv
ξέρω

Μάλλov
Ψέμα

Εvτελώς 
Ψέμα

α. Μoυ φαίvεται ότι 
αρρωσταίvω λίγo 
ευκoλότερα από άλλoυς 
αvθρώπoυς

1 2 3 5

β. Είμαι τόσo υγιής όσo όλoι oι 
γvωστoί μoυ

1 2 3 4 5

γ. Περιμέvω ότι η υγεία μoυ 
θα χειρoτερεύσει

1 2 3 4 5

δ. Η υγεία μoυ είvαι 
εξαιρετική

1 2 3 4 5

CopyrightC 1996 New England Medical Center
All rights reserved
(IQOLA SF-36 Greek (Greece) Standard Version 1.0) (Νiakas et al)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ
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Π 5 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1
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Π 6 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΤΑ  PT, HT, MSc, PhD   

Η  Γεωργία Πέττα είναι Λέκτορας του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής. Αποφοίτησε  από το τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας (πρώην  ΚΑ-
ΤΕ) το 1978. Μετεκπαιδεύτηκε στην  Ορθοπεδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚ-
ΠΑ  και απέκτησε Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης, μέσω ΙΤΕ  στην  Μυοσκελετική Φυσι-
κοθεραπεία, το 1984. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών του ΕΑΠ, από το 2000,  με ειδικότητα στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας και ερευ-
νητικό έργο στην Αντίληψη και τα κριτήρια επιλογής του Επαγγέλματος της Φυσικοθερα-
πείας των Υποψηφίων φοιτητών. Είναι Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στον Τομέα της Κοινωνικής Ιατρικής  με εκπόνηση ερευνητικής Διατριβής  στην 
Εφαρμογή Φυσικοθεραπείας για Γ’ Ηλικία.

Εργάστηκε ως έκτακτος εκπαιδευτικός  του τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας 
από το 1978 έως το 1984. Και στην συνέχεια ως Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του 
τμήματος. Διδάσκει στα μαθήματα της Βιοηθικής και Δεοντολογίας  στην Φυσικοθερα-
πεία, Τεχνικές Μάλαξης, Φυσικοθεραπεία στον Αθλητισμό Φυσικοθεραπεία σε Ειδικές 
Πληθυσμιακές Ομάδες και Θεραπευτικές τεχνικές Κινητοποίησης. Έχει οργανώσει δυο 
ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα. Έχει διατελέσει Υπεύθυνη  ή Αναπληρώτρια Υπευθύνου 
του Γ Τομέα Μαθημάτων καθώς και αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος. Υπήρξε  
Ακαδημαϊκή   Υπεύθυνη  του προγράμματος Erasmus κατά το διάστημα 2000-2007. Υπήρ-
ξε επίσης μέλος της  Επιτροπής Πρακτικής άσκησης ΤΕΙ κατά το διάστημα 1990-2000 και 
είναι πρόεδρος της επιτροπής Πρακτικής Άσκησης ΠΑΔΑ από το 2018 έως σήμερα.

Από την αποφοίτησή της συνέχισε τις μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες  στην Μηχα-
νική διάγνωση και θεραπεία, στις Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης, στην Εξειδικευμένη 
Θεραπευτική Άσκηση για την Τρίτη Ηλικία, στην Ολιστική Αντιμετώπιση   Δυσλειτουρ-
γιών με Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική  και στην μέθοδο της Νευροτροποποίησης που 
αποτελεί την επιστημονική εξέλιξη του Ωτοβελονισμού.   

Παράλληλα με το εκπαιδευτικό,   αναπτύσσει πλούσιο ερευνητικό και επιστημονικό έρ-
γο.  Ορίζεται Επιστημονικός Συνεργάτης του Ερευνητικού Κέντρου Μεταβολικών Νοση-
μάτων της Ιατρικής Σχολής Αθηνών  στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, και συμμετέχει στις δραστη-
ριότητες του  κέντρου από το 1992 έως το 2000. Εγκρίνεται μέλος της ερευνητικής ομά-
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δας της πολυκεντρικής Ευρωπαϊκής Μελέτης  EVOS και συμμετέχει στις αντίστοιχες 
δημοσιεύσεις. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυ-
σικοθεραπείας και του τμήματος  Hand Therapy , μέλος της European  & International  
Federation of Societies for Hand Therapy. Είναι  πρόεδρος  της επιτροπής εκπαίδευσης  για  
μετεκπαίδευση  σε αυτό τον τομέα και εκπρόσωπος της Ελλάδας στους αντίστοιχους διε-
θνείς  οργανισμούς.  Συμμετείχε, στο ερευνητικό πρόγραμμα MIRTERNET, το οποίο εί-
ναι εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο COST, (European Cooperation in Science and 
Technology) και τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου του Leicester της Μεγάλης Βρε-
τανίας. Διετέλεσε μέλος  Επιστημονικών και Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίων Φυσι-
κοθεραπείας σε Ελλάδα, Ευρώπη και Καναδά. Ανέλαβε και Οργάνωσε  ως πρόεδρος, το 
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «Upper Limb Dysfunction» στην Αθήνα το 1999 . Συμ-
μετείχε ως προσκεκλημένη εισηγήτρια σε μεγάλο αριθμό Εθνικών και Διεθνών Συνεδρί-
ων. Επιπλέον έχει παρουσιάσει εργασίες (free papers & posters) με ερευνητικό ενδιαφέ-
ρον  στους τομείς των αθλητικών κακώσεων, της τρίτης ηλικίας  και της αγωγής Υγείας.  
Εργάσθηκε ως φυσικοθεραπεύτρια της Εθνικής ομάδας ΣΕΓΑΣ  1983-86 και συμμετεί-
χε σε πολλές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Ανέλαβε έργο εθελοντικά ως φυσικοθερα-
πεύτρια σε τριεθνείς αγώνες  Special Olympics  και ήταν Υπεύθυνη  Φυσικοθεραπείας στο 
Κέντρο Υγρού Στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004.  

Σήμερα ως μέλος ΔΕΠ/Φυσιο/ΠΑΔΑ έχει αρμοδιότητες Ακαδημαϊκού Υπευθύνου για 
την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, και είναι μέλος της Ιδρυτικής Ερευνητικής Ομά-
δας του ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ Μυοσκελετικών Παθήσεων. Επί πλέον διδάσκει στα ΠΜΣ, ΜΕ-
ΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ και ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ του ΕΚΠΑ, καθώς και στο ΠΜΣ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
του ΠΑΔΑ. Με την έναρξη του 2020 ανέλαβε συντονίστρια της εκπαιδευτικής επιτροπής 
της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας HAND THERAPY.

Το ερευνητικό έργο οι δημοσιεύσεις  και οι ελεύθερες ανακοινώσεις  βρίσκονται  εν-
δεικτικά στο  Research gate, google scholar, στις  Δημοσιεύσεις EVOS και στα περιοδικά:  
Hand Therapy , Hand Surgeon, Θέματα Φυσικοθεραπείας,   Γ. ελληνικά Περιοδικά: Σκε-
λετική υγεία, ΟΣΤΟΥΝ, Δ. πρακτικά Συνεδρίων: ΕΕΕΦ,ΠΣΦ ,Management Υπηρεσιών 
Υγείας , Forum Αγωγής Υγείας και Προληπτική Ιατρική     

Ε. Συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία:  Κακώσεις στον Υγρό Στίβο εκδόσεις Καύκα, Προ-
ληπτική Αγωγή Υγείας έκδοση Υπουργείου Υγείας, Παθοφυσιολογία  για την Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση  έκδοση Υπουργείο Υγείας, Λειτουργική Αποκατάσταση  έκδοση     
Παγ- κύπριος  Σύνδεσμος  Φυσικοθεραπείας.  

Οι δημοσιεύσεις και το έργο μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο https://scholar.
google.com/citations?hl=en&user=ha8vo3YAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsNF
6Dm5Sw6oScH4PQkx8lMKhRoXXo5K1CdNodYfzJ6hv0O04RVpWZTu7BHVNJ8Mkb
vio2bKlyud1UKOoXk2CjMx07FSr1_MmjU30isqGUUMxjwwEJw&gmla=AJsNF6g029
SvKa1kFKs6mdTK_gndI6eV7L5OpJundD9QKbBWTafwtGN34T2hB1Wju-C- 


