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Οδηγούν σε αφανισµό 
τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας 
Οαγώνας των πολιτών ενάντια 

στην κυβερνητική πολιτική και 
τα νέα µέτρα καλά κρατεί. Ο Σεπτέµβριος 

έκλεισε µε πολλές κινητοποιήσεις 
σε όλες τις µεγάλες πόλεις της 

χώρας, ενώ και ο Οκτώβριος - παραδοσιακός 
µήνας κινητοποιήσεων - προβλέπεται... 
καυτός! 

To ΧΩΝΙ βρέθηκε και αυτή τη βδοµάδα 
δίπλα σης οµάδες των πολιτών που 

διεκδικούν... Και εµείς τους δίνουµε το 
βήµα για να µιλούν! 

Γεώργιος Μπάκας 
- πρόεδρος Πανελληνίου 
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

«Η κατάσταση που διαµορφώνεται 
για τον κλάδο µας 

µε τα νέα µέτρα είναι απελπιστική. 
Οδηγούν σε 

αφανισµό το εργαστήριο 

φυσικοθεραπείας. Αυτό σηµαίνει ότι θα 
κλείσουµε εµείς που έχουµε τα εργαστήρια 

της γειτονιάς και σιγά - σιγά θα ξεφυτρώσουν 
επενδυτές υγείας που θα 

έχουν τα πάντα µέσα σε ένα κτίριο, µε 
αποτέλεσµα να εκτραχύνουν τον προϋπολογισµό 

του ΕΟΠΥΥ σε απίστευτα 
νούµερα Και τότε θα είναι αργά... 

Και από την άλλη ο πολίτης δυσκολεύεται 
να πάρει τα φάρµακά του, να 

κάνει τα φυσικοθεραπεία του και αδυνατεί 
να βάλει το χέρι βαθύτερα στην τσέπα 
Ο ΕΟΠιΎ"εχεΓνα~µατ;Ύΐ^ηµώσει από 

τον Απρίλιο. Την προηγούµενη Τρίτη 
είχαµε µια συγκέντροχτη έξω από το Υπουργείο 

Υγείας, µας δέχθηκε ο Υπουργός 
Ανδρέας Λυκουρεντζος που µας είπε ότι 
θα πληρωθούµε τον Μάιο και τον Ιούνιο 
στις 15 Οκτωβρίου. 

Εµείς δεν είµαστε ικανοποιηµένοι 
από αυτή την εξέλιξη, διότι τα αποτελέσµατα 

της συζήτησής µας ήταν σχετικά 

φτωχά Σε σχέση όµως µε αυτά που µας 
είχε πει ο αναπληρωτής Υπουργός, κ. 
Σαλµάς, τις προηγούµενες ηµέρες ήταν 
σαφώς καλύτερα Μας είχε πει ο κ. Σαλµάς 

ότι θα µας κουρέψουν τα δεδουλευµένα 
και το κόστος της επίσκεψης. Απίστευτα 

πράγµατα] Αρνηθήκαµε κάθε οριζόντια 
περικοπή και ζητήσαµε ουσιαστικές 

αλλαγές στον Οργανισµό. 
Εµείς προτείνουµε δραστικές λύσεις, 

για να υπάρξει βελτίωση. Τα κέντρα αποκατάστασης 
πληρώνονται για τη φυσικοθεραπεία 

70 ευρώ, ενώ αν τη δώσει 
σε εµάς θα την κάνουµε µε 20 ευρώ... 
Μια σοβαρή µείωση! Και όχι µόνο αυτό. 
Στα κέντρα αποκατάστασης νοσηλεύονται 
άτοµα που δεν πρέπει µε 150 ευρώ τη 
µέρα Και κρατάνε τους ασθενείς ένα και 
δύο µήνες» Με φυσικά πολυ µεγάλο κόστος 

για τον ΕΟΠΥΥ. Όλα αυτά πρέπει να 
αλλάξουν, για να µην καταστραφεί ούτε 
ο Οργανισµός ούτε εµείς». Afc 

Απεργιακή 
ατζέντα 
Με την ενηµέρωση που 
είχε n στήλη ως την 
ώρα που γράφονταν 
αυτές οι γραµµές, 
τη νέα εβδοµάδα σε 
κινητοποιήσεις θα 
Βρίσκονται: 
• 1 ως 5 Οκτωβρίου: 
Στάση Εργασίας 
∆ικαστών και 
Εισαγγελέων 10 πµ ως 
3µµ 
• 1 ως 5 Οκτωβρίου: 
Αποχή ∆ικαστών 
Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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