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ΘΕΜΑ: «Δραμαηικές οι ελλείυεις ζε θσζικοθεραπεσηές ζηα μεγαλύηερα
Νοζοκομεία ηης πρφηεύοσζας ζύμθφνα με ηα επίζημα ζηοιτειά ηης Πρώηης
Τγειονομικής Περιθέρειας»

Αξιότιμε κε Λυμπερίδη,
Θα θζλαμε να διαβιβάςετε ςτουσ Υπουργοφσ Υγείασ κ.κ. Ξανθό και Πολάκη τον Πίνακα των
κενϊν θζςεων των Φυςικοθεραπευτϊν που μασ εδόθη από την 1η ΥΠΕ και να εκφράςετε
την ζντονη ανηςυχία μασ για την παροχή ποιοτικϊν Υπηρεςιϊν Φυςικοθεραπείασ ςτα
νοςοκομεία ΚΑΤ, Σωτηρία, Κοργιαλζνειο - Μπενάκειο και ςτο μοναδικό Δημόςιο Ειδικό
Νοςοκομείο του Εθνικοφ Συςτήματοσ Υγείασ ςτο Εθνικό Κζντρο Αποκατάςταςησ .
Κ. Πρόεδρε θα θζλαμε να ςασ τονίςουμε πωσ ζχουμε διαπιςτϊςει αυτζσ τισ ελλείψεισ και
ςτισ επιςκζψεισ μασ ςε αυτά τα νοςοκομεία. Επιγραμματικά ςασ αναφζρουμε πωσ ςτο
Νοςοκομείο Σωτηρία που ο ρόλοσ τησ Αναπνευςτικήσ Φυςικοθεραπείασ είναι
αδιαμφιςβήτητοσ ζχουμε αντί για 25 μόνο 9 φυςικοθεραπευτζσ για να καλφπτονται οι
πρωινζσ βάρδιεσ και 4 άτομα για να καλφπτουν τισ απογευματινζσ βάρδιεσ, μονάδεσ και
Σαββατοκφριακα. Στο ΚΑΤ, το νοςοκομείο που διαθζτει εργαςτήριο για εξωτερικοφσ
αςθενείσ και που δζχεται τα περιςςότερα ορθοπεδικά και νευροχειρουργικά περιςτατικά ,
ζχουμε 18 κενζσ οργανικζσ θζςεισ ποςοςτό 40%. Στο Πανεπιςτημιακό Λαϊκό Νοςοκομείο
υπάρχουν 30% κενϊν οργανικϊν θζςεων. Τζλοσ ςτο μοναδικό Δημόςιο Ειδικό
Νοςοκομείο του Εθνικοφ Συςτήματοσ Υγείασ ςτο Εθνικό Κζντρο Αποκατάςταςησ υπάρχουν
13 κενζσ θζςεισ Φυςικοθεραπευτϊν ποςοςτό που αντιςτοιχεί ςτο 50% των οργανικϊν
θζςεων.
Ο αριθμόσ των οργανικϊν θζςεων δεν είναι αυτόσ που θα ζπρεπε με βάςη τισ ανάγκεσ και
τον ςυνεχϊσ αυξανόμενο πολιτϊν που προςζρχονται ςτο δημόςιο ςφςτημα υγείασ. Ζχει
προκφψει μετά από πολλζσ περικοπζσ για την εφαρμογή μνημονιακϊν πολιτικϊν. Οι
πολιτικζσ αυτζσ ζχουν οδηγήςει ςε υποβάθμιςη των υποδομϊν και ςε μείωςη του
προςωπικοφ.

Θα θζλαμε άμεςα να προκηρυχτοφν θζςεισ φυςικοθεραπευτϊν, να αυξηθεί ο
προχπολογιςμόσ για τη ςυντήρηςη και την επιςκευήσ του εξοπλιςμοφ, να δοθεί
προτεραιότητα ςτο δίκαιο αίτημα των ςυναδζλφων για ζνταξη ςτουσ δικαιοφχουσ του
επιδόματοσ βαριάσ & ανθυγιεινήσ εργαςίασ καθϊσ και ςτην άμεςη ςφςταςη Διατομεακοφ
Τμήματοσ Φυςικοθεραπείασ ή Αυτοτελοφσ Γραφείου Φυςικοθεραπείασ επίπεδου
τμήματοσ, με προϊςτάμενο Φυςικοθεραπευτή.
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