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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Η Πολιτεία πρέπει να στελεχώνει κάθε μονάδα
στην οποία φοιτούν άτομα με ιδιαίτερες δυσκολίες
Με αφορμή την Κυριακή 3η Δεκεμβρίου

Παγκόσμια ΙΙμε'ρα
Αναπηρίας η Διοικούσα Επιτροπή

του Περιφερειακού Τμή¬

ματος Μεσσηνίας Λακωνίας
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυ
σικοΟεραπευτών Οε'λει να τονίσει

την καθοριστική σημασία του
φυσικοΟεραπευτή και της πρώιμης

παρέμβασης σε οποιαδήποτε
περίπτωση βλάβης που εγκαθίσταται

στον ανθρώπινο οργανισμό
1 1 αποκατάσταση της Υγείας του
πάσχοντος θεανθρώπου μας είναι
μια εξαιρετικά λεπτή και πολύπλοκη

πολλε'ς φορε'ς διαδικασία
που απαιτείτην άριστη διεπιστημονική

συνεργασία
Ο ρόλος του φυσικοΟεραπευτή
είναι πάντα πολύτιμος
Τα τελευταία όμως χρόνια βιώνουμε

όλοι μας την κρίση και
κυρίως τη βιώνουν οι πάσχοντες

συνάνθρωποι μας
Λντί η Πολιτεία να αυξήσει τη
μέριμνα στις αδύναμες κοινωνικές

ομάδες η βαθιά οικονομική
κρίση έχει φέρει σε ακόμη δυ

όκόλιπΕρή υΕΟΤ|Τιζ Ομάδες îiiïïîÇ
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η
ραγδαία μείωση δημοσίων δαπανών

φυσικοθεραπείας στην ειδική

αγωγή και εκπαίδευση
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσι
κοΟεραπευτών ΠΦΣ εξέφρασε
οδύλη και ανησυχία για τη ραγδαία
μείωση τιΐΛ δημοσίων δαπανών για
τη φυσικοθεραπεία στην ειδική
αγωγή και εκπαίδευση που

χρηματοδοτείται

από τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα ΓΙΣΠΛ
Στη σχετική επιστολή την οποία

απέστειλε την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου

στο υπουργείο Υγείας ο
ΠΦΣ ο Σύλλογος υπενθυμίζει με
νόημα ότι οι δημόσιες δαπάνες
για την ειδική αγωγή μειώνονται
υρίλμίλΤι λλα 7ïu.yu Tu y wYwÇ uù
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

στο πλαίσιο μιας νέας
προσέγγισης υιοθέτησε τη φιλοσοφία

της ένταξης των παιδιών
με αναπηρία και των παιδιών με
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
στο δημόσιο σχολείο στην κοινωνική

ζωή και στην επαγγελματική
δραστηριότητα

Με τέτοιες πολιτικές το κράτος στε

ρεί από τους ιπεγκεκριμένους μαθητές

τη μοναδική διέξοδο τους
καταδικάζει και τους καΟηλιόνει

εν κατακλείδι στην ενήλικη ζωή
τους προκαλιόντας έτσι αδιέξοδο
σε αυτήν την ομάδα πληθυσμού
με τα πλέον δραματικά και πολλά
κοινιονικά και οικονομικά προβλή

1 1 1 Ιολιτεία πρέπει να μεριμνά να
οργανώνει και να στελεχώνει
κάθε δημόσια μονάδα στην οποία
φοιτούν άτομα με ιδιαίτερες δυσκολίες

Ιίπίσης πρέπει να οργανώσει και
να στελεχώσει ένα δημόσιο σύστημα

αποκίΓτάιπασης το οποίο α
λειτουργεί με όλα εκείνα τα διεθνή

πρότυπα και για αυτό το σκοπό
ο I Ιανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπειών

είναι πάντα στη διάθεση

του υπουργείου Υγείας
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