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Αξιότιμε κύριε Αλουμανή, 

Μετά  την  προτροπή  σας,  κατά  την  τελευταία  μας  συνάντηση  στις 

20/03/2012, να σας δώσουμε προτάσεις σχετικά με το χρόνο νοσηλείας σε κέντρα 

αποκατάστασης,  ο  Σύλλογος  Ελλήνων  Εργοθεραπευτών,  ζητά  να  λάβετε  υπ’  όψη 

σας  τους  παρακάτω  προβληματισμούς  του  για  την    ορθή  υλοποίηση  του  ενιαίου 

κανονισμού παροχών υγείας: 

Ο χρόνος νοσηλείας όπως αναφέρεται στο παράρτημα 

 Ο  χρόνος  νοσηλείας  στα  κέντρα  αποκατάστασης,  είναι  ανεξάρτητος  από  το 

χρόνο  αποκατάστασης  του  ασθενή  που  έχει  ήδη  νοσηλευτεί  σε    κλινική  φυσικής 

ιατρικής  και  αποκατάστασης  δημοσίου  νοσοκομείου  όπου  έχει  λάβει  υπηρεσίες 

από τουλάχιστον ειδικότητες; (π.χ. φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία)  

 Ο  χρόνος  νοσηλείας  είναι  ανεξάρτητος  από  την  πρόοδο  του  ασθενή  η  οποία 

καθορίζεται από συνεχείς αξιολογήσεις από όλες τις ειδικότητες; 

 Στη λήξη του χρόνου νοσηλείας θα γίνεται αξιολόγηση και εκτίμηση του τελικού 

αποτελέσματος για να δικαιολογηθεί το κόστος νοσηλείας; 

 Ο χρόνος νοσηλείας στις περισσότερες παθήσεις φαίνεται υπερβολικός, π.χ. στη 

Σκλήρυνση  Κατά  Πλάκας  με  πάρεση  στο  ένα  άκρο  χρειάζονται  3  μήνες    κλειστής 

νοσηλείας; Αν μετά τους 3 μήνες εμφανιστεί πάρεση και σε άλλο άκρο ο ασθενής 



θα νοσηλευτεί άλλους 6 μήνες;  Αν στο μέλλον παρουσιάσει διαταραχές ισορροπίας 

θα νοσηλευτεί κι άλλους 6 μήνες; 

 Ασθενής με ακρωτηριασμό στο χέρι θα χρειαστεί 2 μήνες νοσηλεία; Αποκλείεται 

το ενδεχόμενο να κάνει αποκατάσταση σαν εξωτερικός ασθενής;  

 Οι ασθενείς με χρόνια πάθηση ή εγκατεστημένη βλάβη, χρήζουν αποκατάσταση 

ως  εσωτερικοί  ασθενείς;  Για  παράδειγμα σε παλιό Α.Ε.Ε.  ποιος  μπορεί  να  είναι  ο 

νέος στόχος αποκατάστασης; Θα γίνεται συνεκτίμηση της κατάστασης εισόδου, με 

την κατάσταση εξόδου για να δικαιολογείται το όφελος της νοσηλείας; 

 Δίνεται αρκετή έμφαση στον χρόνο νοσηλείας αλλά δεν αναφέρεται καθόλου το 

εξατομικευμένο  πρόγραμμα  κάθε  ασθενούς  στηριζόμενο  στις  ιδιαιτερότητες  και 

ανάγκες του όπως έχουν προκύψει από τις αξιολογήσεις της επιστημονικής ομάδας. 

 

Ψυχο‐κοινωνικά  θέματα  που  προκύπτουν  από  τον  χρόνο  νοσηλείας  όπως 

αναφέρεται στο παράρτημα 

 Οι ασθενείς με ρευματοπάθεια, (αλλά και όλοι όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις  του περιβάλλοντός  τους εξαιτίας κινητικών και 

γνωστικών προβλημάτων)  χρειάζονται  συνήθως  τροποποιήσεις  στην  οικία  και  στο 

χώρο εργασίας τους καθώς και εκπαίδευση σε Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής 

για  ευκολότερη,  ασφαλέστερη  και  ανεξάρτητη διαβίωση.  Σημειώστε  επίσης ότι  οι 

εργονομικές διευθετήσεις  (τροποποιήσεις περιβάλλοντος,  χρήση βοηθημάτων)  και 

η  επανεκπαίδευση  του  ασθενή,  όπως  αναφέραμε,  γίνονται  σε  κάθε  στάδιο  της 

νόσου  και  για  όσο  χρόνο  απαιτείται.  Η  τρίμηνη  παραμονή  τους    σε  κέντρο 

αποκατάστασης  δεν  θα  τους  προσφέρει  επαρκή  ανεξαρτησία  και  ασφάλεια  στο 

περιβάλλον κατοικίας και εργασίας τους.  

 Για  όλους  τους  ασθενείς  που  δεν  είναι  ιατρικά  απαραίτητη  η  νοσηλεία  τους, 

υπονομεύεται η επιστροφή τους στην εργασία (όταν αυτή είναι εφικτή). Μετά από 

3  τουλάχιστον  μήνες  «χαλάρωσης»  είναι  πρακτικά  αδύνατο  η  επιστροφή  στην 

παραγωγική  διαδικασία  (επιμελής  εμφάνιση,  κοινωνική  συμπεριφορά,  τήρηση 

ωραρίου,  μεταφορές  από  και  προς  την  εργασία,  αντοχή  στη  ματαίωση).    Όταν  ο 

ασθενής  δεν  είναι  πια  παραγωγικός,  θα  ενταχθεί  αναγκαστικά  σε  καθεστώς 

συντήρησης (επιβαρύνοντας κρατικό ή/ και οικογενειακό προϋπολογισμό), γεγονός 

που έχει επιπτώσεις και στην αξιοπρέπεια του. 

  Εξαιτίας της πολύμηνη παραμονής σε κλινική (σε αντίθεση με τις θεραπείας 

κατ’  οίκον),  διαταράσσεται  καθημερινότητα  καθώς  και  η  κοινωνική  ζωή  του 

ασθενή  αλλά  και  της  οικογένειάς  του.  Η  καθημερινή  επίσκεψη  στην  κλινική 

σημαίνει  αφενός  έξοδα  μεταφοράς  αλλά  και  τροποποίηση  κοινωνικού  και 



επαγγελματικού  προγράμματος  των  επισκεπτών  (άδειες  από  τη  εργασία, 

ανελαστικό πρόγραμμα σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια). 

 Πρέπει  ακόμη  να  υπολογίσουμε  την  ψυχική  κόπωση  μιας  τέτοιας 

καθημερινότητας  και  τις  αλλαγές  που  θα  επιφέρει  στην  συμπεριφορά  των 

εμπλεκομένων  καθώς  και  την ψυχοπαθολογία  που  μπορεί  να  αναπτυχθεί  (όταν 

συνυπάρχει βέβαια η προδιάθεση γι’ αυτό). 

 Πρέπει  να  ληφθεί  υπ’  όψη  και  η  σημασία  της  αποκατάστασης  στην 

κοινότητα,  εκεί  που  ο  ασθενής  επιστρέφει  μετά  την  νοσηλεία  του  στην 

αποκατάσταση και καλείται να αποδώσει το όφελος που αποκόμισε διαβιώνοντας 

ως  ενεργό μέλος  της  κοινωνίας,  και  εκτελεί  το  πρόγραμμα αποκατάστασης  του, 

χωρίς να χάνει τη δραστηριότητα και την κοινωνικότητα του την υπόλοιπη μέρα. 

 Σε  περιπτώσεις  ακόμα  και  εβδομαδιαίας  νοσηλείας,  έχουν  παρατηρηθεί 

φαινόμενα  ιδρυματοποίησης,  τα  οποία  έρχονται  να  προστεθούν  στην  ήδη 

επιβαρυμένη ψυχολογία του ασθενή από την απώλεια της λειτουργικότητας, τον 

πόνο  και  το  άγχος  της  αναπηρίας  και  του  θανάτου.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις  η 

μακρόχρονη  απουσία  από  το  σπίτι,  κάνει  πιο  επιτακτική  την  ανάγκη  για 

παρέμβαση από ψυχολόγο ή παρακολούθηση από ψυχίατρο.  

  Ποιο  το  νόημα  της  αποκατάστασης  όταν  δεν  συμπορεύεται  με  την 

κοινωνική ένταξη του ασθενή, την επαναφορά του ασθενή στους κοινωνικούς του 

ρόλους (οικογένεια, εργασία, ψυχαγωγία).  

 Σαφώς και το πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και 

από την μονάδα εντατικής θεραπείας και να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της 

νοσηλείας  του  ασθενή,  αλλά  αυτό  δεν  συνεπάγεται  ότι  έχουμε  το  δικαίωμα  να 

εξαντλήσουμε κάθε χρονικό περιθώριο εις βάρος της επιστροφής του ασθενή στο 

φυσικό του περιβάλλον διαβίωσης.  

 Από  το  παράρτημα  αυτό  όμως  αναδύεται  κι  ένα  οξύμωρο  σχήμα.  Οι 

προσπάθειες  του  κράτους  αλλά  και  ιδιωτικών  φορέων  (μη  κερδοσκοπικών, 

εθελοντικών κα) για απασυλοποίηση τρoφίμων ψυχιατρικών κλινικών και για την 

κοινωνική  ένταξη  προσφύγων,  μεταναστών,  ευπαθών  κοινωνικά  και  οικονομικά 

ομάδων  πληθυσμού,  έρχονται  σε  πλήρη  αντίθεση  με  την ώθηση  στην  νοσηλεία 

και στην ανενεργή ζωή παραγωγικών πολιτών και συνάνθρωπων μας. 

 Τέλος δεν μπορούμε να παραλείψουμε το θέμα του αθέμιτου ανταγωνισμού 

που  προκύπτει  ανάμεσα  στα  κέντρα  αποκατάστασης  και  τους  ελεύθερους 

επαγγελματίες.  



Συνοψίζοντας  θεωρούμε  ότι  ο  χρόνος  νοσηλείας  σε  γενικές  γραμμές  είναι 

υπερβολικός, και πρέπει να καθορίζεται μετά από πλήρη αξιολόγηση, ανάλογα με 

την κατάσταση του ασθενή. 

Το  κόστος  νοσηλείας  είναι  σαφώς  ψηλότερο  από  το  κόστος  παροχής 

αποκατάστασης  σε  εξωτερικούς  ασθενείς,  για  το  λόγο  αυτό  ασθενείς  ικανοί  να 

μετακινηθούν  από  και  προς  το  κέντρο,  θα  πρέπει  να  λαμβάνουν  υπηρεσίες  σαν 

εξωτερικοί ασθενείς. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περεταίρω διευκρινίσεις και συνεργασία 

 

Με εκτίμηση, 

 

Η Πρόεδρος   Η Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

 

Κυριακή Κεραμιώτου            Μαίρη Καραμπέτσου 

 

 


