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Κύξηε Πξόεδξε,
Με ηελ παξνύζα επηζηνιή καο επηζπκνύκε λα πξνβάινπκε θαη λα ζέζνπκε ππόςε
ζαο ην πνιύ ζνβαξό δήηεκα ησλ θαζπζηεξήζεσλ όζνλ αθνξά ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ
αηηήζεσλ πξνο εθθαζάξηζε, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο θπζηθνζεξαπεπηέο, κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη.
ηηο επηζθέςεηο καο ζηηο ΠΕ.ΔΙ Αηηηθήο, δπζηπρώο, δηαπηζηώλνπκε κία θαηάζηαζε
πνπ ραξαθηεξίδεηαη επηεηθώο «ηξηηνθνζκηθή».
Με δεδνκέλε ηελ ςποζηελέσωζή ηνπο θαη πξνζσπηθό πληγκέλν ζηηο θνύηεο πνπ
πεξηέρνπλ ζηνίβεο αηηήζεσλ αζθαιηζκέλσλ πξνο είζπξαμε θαηαβιεζέλησλ πνζώλ
δηεξσηόκαζηε πώο είλαη δπλαηόλ λα πξνρσξήζεη νηηδήπνηε; Η θαηάζηαζε είλαη
ραώδεο. Αιήζεηα, έρεηε νπηηθή εηθόλα ησλ ζπλζεθώλ; Θα ήηαλ ζθόπηκν λα δείηε
κεξηθέο θσηνγξαθίεο ζε επόκελή καο ζπλάληεζε.
Έρεη πιένλ δηαπηζησζεί θαη ηεθκεξησζεί όηη, ο σπόνορ εξόθληζηρ ηων
δεδοςλεςμένων ησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ είλαη δηπιάζηνο από ηνλ λόκηκα
πξνθαζνξηζκέλν, ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε, ρξόλν νπνίνο δελ ζα έπξεπε λα μεπεξλά
ηηο 90 εκέξεο δειαδή ην ηξίκελν. Όπσο κπνξείηε θαη εζείο λα δηαπηζηώζεηε, νη 3
κήλεο έγηλαλ 6 θαη 8 κέζα ζ’ έλα έηνο ! Απηό ζεκαίλεη όηη ν ρξόλνο αλακνλήο
δηπιαζηάζηεθε θαη ίζσο ηείλεη λα απμεζεί πεξεηαίξσ ζηε ζπλέρεηα.
ην άξζξν 57 ηνπ ζρεδίνπ Νόκνπ ‘’Μεηαξξύζκηζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο
Τγείαο, επείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο’’
πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία επηπιένλ Πεξηθεξεηαθώλ Δηεπζύλζεσλ ζηελ Αηηηθή θαη
ζηελ Θεζζαινλίθε, θάηη ην νπνίν επηθξνηνύκε. Δελ αξθεί όκσο κόλνλ απηό.

Πξνθαλώο ν ιόγνο ν νπνίνο επηηάζζεη ηε δεκηνπξγία απηώλ ησλ λέσλ Δηεπζύλζεσλ
είλαη απηέο αθξηβώο νη μεγάλερ καθςζηεπήζειρ πνπ παξαηεξνύληαη ζηηο θαηά
ηόπνπο ΠΕ.ΔΙ σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηα πιαίζηα ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ηελ ελ ζπλερεία εθθαζάξηζε ηνπο. Οη λέεο δνκέο ζα
απνζπκθνξήζνπλ ηηο ππάξρνπζεο θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ απξόζθνπηε
δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ απηώλ κόλν κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ζηειερσζνύλ
επαξθώο ηνπιάρηζηνλ εθείλεο από ηηο Δηεπζύλζεηο νη νπνίεο απνξξνθνύλ ηνλ
κεγαιύηεξν όγθν ησλ αηηήζεσλ.
Δηαθνξεηηθά, επηζεκαίλνπκε όηη, ρσξίο ην απαξαίηεην πξνζσπηθό ην επηζπκεηό
απνηέιεζκα δελ ζα επηηεπρζεί. Απιώο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ζπζζσξεύνληαη όπσο
ηώξα νη πξνο εθθαζάξηζε ππνζέζεηο θαη ζα δηαησλίδεηαη κία θαηάζηαζε, δηεζπαξκέλε
ζε πεξηζζόηεξα από πξηλ θέληξα δηεθπεξαίσζεο.
Σν Πεξηθεξεηαθό Σκήκα Αηηηθήο ηνπ Π..Φ., δηαπίζησζε θαη ζεσξεί όηη έλαο από
ηνπο ιόγνπο, κεηαμύ άιισλ, ησλ παξαηεξνύκελσλ θαζπζηεξήζεσλ είλαη ν θόξηνο
εξγαζίαο ν νπνίνο δελ κπνξεί λα κεησζεί με έναν ςπάλληλο, όπσο ζε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο, όζν θαιή πξόζεζε θη αλ ππάξρεη.
Η κε πξόβιεςε θάιπςεο ησλ θελώλ, ηα νπνία απμάλνληαη έηη πεξηζζόηεξν θαηά ηνπο
θαινθαηξηλνύο κήλεο ιόγσ ησλ αδεηώλ ηνπ πξνζσπηθνύ επηδεηλώλεη ην ήδε νμύ θαη
αθαλζώδεο πξόβιεκα θαη από ηελ πιεπξά καο δελ κπνξνύκε παξά λα δεηήζνπκε, σο
νθείινπκε, ηελ ηάρηζηε επίιπζε ηνπ ζε κόληκε βάζε από εδώ θαη πέξα.
Έλα άιιν επίζεο πνιύ ζνβαξό ζέκα ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα επηιεθζείηε θαη λα
δώζεηε ιύζε είλαη ε ππεξβνιηθή απζηεξόηεηα πνπ επηδεηθλύνπλ νη Τπεξεζίεο ζαο
ζε πεξηπηώζεηο πεξηθνπώλ παξαπεκπηηθώλ θπζηθνζεξαπείαο όπνπ ηα ιάζε
νθείινληαη ζε παξάιεηςε ησλ ειεγθηώλ νη νπνίνη δελ βάδνπλ επάλσ ζηελ έγθξηζε
ηελ εκεξνκελία ζεώξεζεο, είηε ζε αδπλακία ή/θαη εκπινθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά
ηελ αλάθηεζε ηνπ παξαπεκπηηθνύ όπνπ εκθαλίδνληαη ίδηα νλόκαηα κε δηαθνξεηηθό
αξηζκό παξαπεκπηηθνύ.
Κύξηε Πξόεδξε,
Σν έξγν πνπ θαηαζέηεη ν θπζηθνζεξαπεπηήο δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη νύηε λα κπαίλεη
ζε δεύηεξε κνίξα σο θάηη όρη θαη ηόζν «απαξαίηεην» ή πνπ κπνξεί «λα πεξηκέλεη».
Ούηε θαη λα «ηηκσξείηαη» κε πεξηθνπέο εμ’ αηηίαο ιαζώλ πνπ γίλνληαη από άιινπο. Σν
πξνζθεξόκελν έξγν είλαη ζεκαληηθόηαην θαη αλαληηθαηάζηαην θαη πξέπεη λα
αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνην ΚΑΙ από ηνπο θνξείο όπσο αλαγλσξίδεηαη από ηνπο
αζζελείο νη νπνίνη δέρνληαη ηηο επεξγεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ.
αο ελεκεξώλνπκε όηη ηα πξνβιήκαηα δηνγθώλνληαη θαη ε θαηάζηαζε παίξλεη
δηαξθώο κεγαιύηεξεο δηαζηάζεηο κε επηζηνιέο δπζαξέζθεηαο από ηα κέιε καο πνπ
εύινγα καο ππνρξεώλνπλ λα παξέκβνπκε ώζηε λα επηιπζνύλ.
Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο παξαθαινύκε σο ουείλετε από μέροσς σας γηα ηα
εμήο:
Να αμηνινγείηαη ε πξνζθνξά ησλ ππεξεζηώλ καο ηζόηηκα ζε ζρέζε κε άιινπο παξόρνπο
θαη οι πληρωμές να εκτελούνται ταστότρονα και με σσνέπεια όπσο γλσξίδνπκε όηη
γίλεηαη ζε πεξηπηώζεηο άιισλ θιάδσλ επαγγεικαηηώλ πγείαο.

Εθηόο από ηε δεκηνπξγία λέσλ Δηεπζύλζεσλ, να προβλευθεί ΚΑΙ η ενίστσση σε
προσωπικό όιν ην 12κελν, ώζηε λα εθιείςεη θαη ε βαζηθή αηηία ηεο πξνθαινύκελεο
αλσκαιίαο ηεο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ ζηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο.
Να κεξηκλήζεηε γηα ηελ άμεση καταβολή των ουειλομένων ησλ κελώλ Φεβξνπαξίνπ,
Μαξηίνπ θαη Απξηιίνπ δεδνκέλνπ όηη ν Μάξηηνο ζα παξαθξαηεζεί γηα ιόγνπο claw back
θαη rebate.
Να ζεβαζηείηε ηηο αλάγθεο ησλ παξόρσλ πνπ βξίζθνληαη επί ηόζνπο κήλεο ζε αλακνλή
έρνληαο εμαληιήζεη ηα απνζέκαηα ηεο ππνκνλήο ηνπο θαη ησλ πόξσλ ηνπο.
Θέινπκε λα πηζηεύνπκε όηη έρνπκε ηελ ζύκθσλε γλώκε ζαο θαη όηη ζα εηζαθνπζηνύλ
ηα πξνβιήκαηα θαη αηηήκαηά καο, νη αγσλίεο καο θαη νη πξνηεηλόκελεο ιύζεηο γηα ην
θαιό όισλ καο.
Επραξηζηνύκε πξνθαηαβνιηθά θαη παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο.

ΓΙΑ ΣΗ Δ.Ε. ΣΟΤ Π.Σ. ΑΣΣΙΚΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟ

ΜΑΡΕΛΛΟΤ ΕΤΦΗΜΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΣΙΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ

