ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
με χαρά σας ανακοινώνουμε την διεξαγωγή διαδικτυακής ημερίδας το Σάββατο 27/03/2021 με θέμα:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ COVID-19
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΘ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, επιθυμεί να συμβάλλει τόσο στην συνολική αντιμετώπιση
των ασθενών που νόσησαν με covid-19 και κατάφεραν να ξεπεράσουν την κρίσιμη φάση όσο και στο τομέα της πρόληψης
και της καλής φυσικής κατάστασης των Ελλήνων πολιτών, συνεχίζοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες της και σε όλες τις
άλλες κατηγορίες ασθενών της.
Αναφορικά με τους ασθενείς με covid-19 που νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ-ΜΑΦ ή σε νοσοκομείο αναφοράς με βαριά κλινική
εικόνα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, ενώ έχουν ξεπεράσει την κρίσιμη για την ζωή τους φάση, να έχουν υπολειμματικές
βλάβες σε πολλά συστήματα του οργανισμού τους και γενικότερα στην λειτουργικότητα τους στις καθημερινές τους
δραστηριότητες.
Η παραμονή ενός ασθενούς στη Μ.Ε.Θ.–Μ.Α.Φ., η σε κρίσιμη για την ζωή του κατάσταση σε νοσοκομείο αναφοράς, εκτός
του πρωτογενούς νοσήματος που στην περίπτωση του COVID-19 αφορά αρχικά διαταραχή στην αναπνευστική λειτουργία
ή/& έκπτωση λειτουργίας κι άλλων συστημάτων του οργανισμού, δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στο νοσηλευόμενο
ασθενή που ενοποιούνται στην έννοια του Συνδρόμου μετά από νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (post intensive
care syndrome).
Η ανάπτυξη κλινικών διαταραχών και σοβαρών επιπλοκών, δύνανται να αποφευχθούν εάν εφαρμόζεται παράλληλα ένα
πρόγραμμα Αποκατάστασης που θα στηρίζεται στην έγκαιρη πρόληψη ή διάγνωση και θεραπεία Αποκατάστασης.
Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνέχεια στη θεραπεία του ασθενούς μετά την έξοδό του από την Μ.Ε.Θ. – Μ.Α.Φ. που
κυρίως περιλαμβάνει : Διάγνωση-Αξιολόγηση, Σχεδιασμό & Εφαρμογή Θεραπευτικού Προγράμματος Αποκατάστασης σε
οργανωμένο πλαίσιο είτε αυτό αναφέρεται σε κλειστή νοσηλεία σε Κέντρο Αποκατάστασης είτε σε Κέντρο Αποκατάστασης
ανοικτής Νοσηλείας είτε στο σπίτι με κινητή μονάδα Αποκατάστασης ή μέσω Υπηρεσιών Τηλε-Αποκατάστασης.
Η διαλογή των ασθενών και η κατεύθυνση τους στην κατάλληλη δομή Αποκατάστασης οφείλει να γίνεται από Ιατρό
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με την καταγραφή του δυναμικού Αποκατάστασης, της υπολειμματικής βλάβης
των συστημάτων του οργανισμού και της λειτουργικής κατάστασης του ασθενούς. Σημαντικό παράγοντα στην απόφαση
αποτελεί το κοινωνικό πλαίσιο και το περιβάλλον υποδοχής του ασθενή.
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Η αρχική αξιολόγηση της νοητικής κατάστασης του ασθενή, της λεκτικής και μη επικοινωνίας του, της κατάποσης, της
ισορροπίας κεφαλής και κορμού, του κινητικού ελλείμματος, του προτύπου βάδισης και του συντονισμού των κινήσεων
είναι απαραίτητη για τη συνταγογράφηση του εξατομικευμένου προγράμματος Αποκατάστασης.
Η διερεύνηση νοσολογικών καταστάσεων απότοκων της κύριας πάθησης όπως η σπαστικότητα, η νευρογενής δυσλειτουργία
της ουροδόχου κύστεως και του εντέρου, η βλάβη νεύρων (νευροπάθεια από πίεση, πολυνευροπάθεια), η μυοπάθεια, η
έκτοπη οστεοποίηση κ.α. κατευθύνει το θεραπευτικό σχεδιασμό ώστε να είναι ο πλέον αποτελεσματικός στην πρώιμη
φάση
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αποκατάστασης ((European Academy of Rehabilitation Medicine), είναι σημαντικό
να στραφεί η υγειονομική πολιτική για τους αναρρώσαντες από το COVID-19 στα νοσοκομεία Αποκατάστασης, στους
ειδικούς ιατρούς Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και στην ομάδα Αποκατάστασης που έχουν εμπειρία στην παροχή
των απαραίτητων θεραπευτικών παρεμβάσεων στη ψυχική, νοητική και φυσική διαταραχή.
Την περίοδο αυτή που η επιστημονική κοινότητα και ο κρατικός μηχανισμός δίνει μάχη για τον έλεγχο και μείωση των
κρουσμάτων της επιδημίας και την ελαχιστοποίηση της αρνητικής έκβασης της νόσησης, σε μία κατάσταση που πρόκυψε
αιφνίδια και απροειδοποίητα, δεν έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για αξιολόγηση των προβλημάτων που αφήνει ο ιός
στους θεωρητικά αναρρώσαντες ασθενείς.
Η Ημερίδα που οργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, αναλύει τα διεθνή και
Ελληνικά δεδομένα και προτείνει πρωτόκολλα θεραπευτικής διαχείρισης των παρατεταμένων πολλαπλών συμπτωμάτων
των ατόμων που νόσησαν από SARS-COV2.
Είναι χαρά μας να συμμετέχετε στον προβληματισμό και στις τοποθετήσεις ενός τόσο φλέγοντος θέματος. Η συμμετοχή
σας είναι ελεύθερη με εγγραφή στο σάιτ της ημερίδας ώστε να λάβετε link για την ειδική πλατφόρμα.
Καινοτομία της ημερίδας είναι ότι θα λειτουργήσει μέσω του σάιτ προσυνεδριακή ευαισθητοποίηση με αρθρογραφία και
φόρουμ συζήτησης.
Μείνετε συντονισμένοι
Εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Α΄ΕΕΦΙΑπ.
Γ.Γραμματέας

Κωνσταντίνα Πετροπούλου

Μάρκος Σγάντζος

Μαρία Μίχα

3

