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Καταστρέφουν το εργαστήριο
φυσικοθεραπείας

α τελευταία χρόνια λόγιο ιης
Η οικονομικής κρίσης και ιης
WS επιβολής μειωμένων προϋπολογισμών

στην Υγεία οδηγηθήκαμε

σε μια αναγκαστική
εφαρμογή μέτρων έκτακτης

ανάγκης για τη βιωσιμότητα του συστήματος

υγείας στη χώρα Η βιωσιμότητα
ενός συστήματος υγείας θα έπρεπε να
σταθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων

υπηρεσιών προς τους
ασθενείς και των εκάστοτε

οικονομικών του δεδομένων

Η ανεπάρκεια ιης
χρηματοδότησης η κακή
κατανομή των πόρων και
ο κακός υπολογισμός των
αναγκών στον ιδιωτικό
τομέα καταστρέφουν το
εργαστήριο φυσικοθεραπείας

καθώς αποζημιώνονται

μόνον οι οκτώ μήνες

τον χρόνο από τους
12 λόγω clawback και
rebate που είναι η δαμόκλειος

σπάθη επί δικαίους
και αδίκους
Το ίδιο συμβαίνει και στις
δημόσιες δομές Υπενθυμίζουμε

ότι σύμφωνα με ία στοιχεία του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών

στα δημόσια νοσοκομεία όλης
της χώρας υπηρετούν σήμερα 600

φυσιοθεραπευτές

ενώ άλλες τόσες θέσεις
είναι κενές Λόγω της οικονομικής κρί
σης οι φυσικοθεραπευτές των δημόσιων

δομών αποκλείστηκαν προκληπκά
από το δικαίωμα που έχουν οι υπόλοιποι

εργαζόμενοι στο επίδομα ανθυγιεινής
εργασίας

Στις δομές πρόνοιας στα ειδικά σχολεία

επίσης οι ελλείψεις φυσιοθεραπευτών
είναι δραματικές Τα δημόσια

κέντρα αποκατάστασης σε κάποιες περιοχές

ιης χώρας υπολειτουργούν και
σε άλλες είναι κλειστά και έχουν οδηγηθεί

σε μαρασμό ενώ έχουν δαπανηθεί
πολλά χρήματα του ελληνικού λαού

για τον εξοπλισμό τους
Είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο η ουμ

Ibu ΠΙΤΡΟΥ
ΛΥΜΠΕΡΙΔΗ

βολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση
ίου κόστους για τα συστήματα υγείας
χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτή
Είναι επίσης γνωστό ότι επενδύοντας
στην προαγωγή της κινητικής υγείας του
πολίτη μειώνονται οι δαπάνες υγείας Ο

επαναπροσδιορισμός της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας με βάση τις ανάγκες

της κοινωνίας και των ασθενών
έτσι όπως έχουν πλέον αποτυπωθεί την

περίοδο ιης κρίσης είναι
επιτακτική ανάγκη για την
κυβέρνηση
Η γενικότερη αναμόρφωση

του συστήματος υγείας
με επανασχεδιασμό των
παρεχόμενων υπηρεσιών
σε συνδυασμό με τον αυστηρό

έλεγχο των υψηλού
κόστους παροχών και τη
διαφάνεια είναι απαίτηση

όχι μόνο των ασφαλισμένων

αλλά και ίων παροχών

υγείας
Σήμερα η γενικότερη αναθεώρηση

και ο επανασχεδιασμός

των παρεχόμενων

υπηρεσιών στην
ειδική αγωγή εύχομαι να

μην οδηγήσουν σε περικοπές οίους
ασφαλισμένους και ακόμη να μη δημιουργήσουν

τεχνηέντως νέες ανάγκες
επιβαλλόμενες από υποτιθέμενους τεχνοκράτες

επιστήμονες οι οποίοι υπηρετούν

ιδιοτελείς σκοπούς στην ειδική

επιιροπή που έχει συσταθεί από το

υπουργείο Υγείας με καλή πρόθεση
Τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας αποτελούν

ήδη ένα διαμορφωμένο δίκιυο
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού

κόστους καλύπτοντας τις ανάγκες
του πληθυσμού για τέτοιου είδους υπηρεσίες

υγείας Τέλος οι δημόσιες δομές
θα πρέπει να ενισχυθούν με επιστημονικό

προσωπικό προκειμένου να καλύψουν

τις αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού

για φυσικοθεραπεία

0 Πείρος Λιψπερίδης είναι πρόεδρος του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπειών
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