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«Αγκάθι» για τους ασθενείς της Θράκης η έλλειψη ενός δηµόσιου Κέντρου
Αποκατάστασης

Σε ένα σηµαντικό πρόβληµα και µία βασική έλλειψη εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια η έλλειψη ενός
δηµόσιου Κέντρου Αποκατάστασης ασθενών στην περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το θέµα ανέδειξε ο διοικητής του ΠΓΝΕ Δηµήτρης Αδαµίδης, ο οποίος παρέστη την Τρίτη 16/1 στην πρώτη
επίσηµη παρουσίαση του έργου MediciNet II. Όπως αναφέρει η εφηµερίδα «Χρόνος», ο κ. Αδαµίδης µίλησε
για την έλλειψη ενός δηµόσιου Κέντρου Αποκατάστασης, το οποίο, όπως είπε, κάλλιστα θα µπορούσε να
λειτουργήσει εντός του Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης, όπου υπάρχει ειδικός χώρος και εξοπλισµός για τη
λειτουργία µίας τέτοιας δοµής, δεν υπάρχει ωστόσο προσωπικό. «Αυτός ο χώρος είναι ανενεργός ελλείψει
φυσικοθεραπευτών, είπε ο κος Αδαµίδης προς τον υποδιοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης Δηµήτρη
Τσαλικάκη, ο οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση. Την πρόταση αυτή επεξεργάζεται εδώ και καιρό η
διοίκηση του ΠΓΝΕ, καθώς ήδη από το 2016 εγκρίθηκε σχετική πρόταση που είχε υποβάλει, στο πλαίσιο του
διασυνοριακού προγράµµατος «Interreg» Ελλάδας – Βουλγαρίας, για τη δηµιουργία και λειτουργία Κέντρου
Αποκατάστασης ηµερήσιας λειτουργίας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του και για κάλυψη των αναγκών
του προβλέπεται να προσληφθούν 25 άτοµα. Η χρηµατοδότηση για τη λειτουργία του Κέντρου θα είναι
διετής.

Το νοσοκοµείο αναµένει όµως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και γι’ αυτό ο κος Αδαµίδης επανέφερε
την πρόταση δηµόσια, παρόντος και του υποδιοικητή της 4ης ΥΠΕ. Μάλιστα κάλεσε τους διοικητές των
άλλων νοσηλευτικών ιδρυµάτων της Περιφέρειας να είναι αρωγοί, αφού αποδέκτες της λειτουργίας ενός
Κέντρου Αποκατάστασης θα είναι κάτοικοι όλης της Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
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Σοβαρή πρόταση για να αποκτήσει Κέντρο Αποκατάστασης η Αν. Μακεδονία
και Θράκη Εγγραφή Χρήστη

Κατατέθηκε από τον διοικητή του νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης Δηµήτρη Αδαµίδη,
αποδέκτης ο υποδιοικητής της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης Δηµήτρης Τσαλικάκης
 

Δήµητρα Συµεωνίδου

Την απουσία δηµόσιου Κέντρου Αποκατάστασης στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, ανέδειξε
από την Κοµοτηνή ο διοικητής του νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης Δηµήτρης Αδαµίδης. Ο κος Αδαµίδης
παρέστη το µεσηµέρι της Τρίτης 16 Ιανουαρίου στην πρώτη επίσηµη παρουσίαση του έργου MediciNet II, το
οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται από κοινού µεταξύ του Γενικού Νοσοκοµείο Κοµοτηνής «Σισµανόγλειο»
και το Νοσοκοµείο Multi-profile Ηospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" A.D. που βρίσκεται στο
γειτονικό Kardzhali της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-
Βουλγαρία 2014-2020 και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριµένα από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. 

Όταν δόθηκε ο λόγος στον κο Αδαµίδη για να απευθύνει χαιρετισµό άδραξε της ευκαιρίας για να
αναδείξει την απουσία ενός Δηµόσιου Κέντρου Αποκατάστασης στην Περιφέρεια, το οποίο κάλλιστα θα
µπορούσε να λειτουργήσει εντός του Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης. Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος στο
νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης υπάρχει ειδικός χώρος και εξοπλισµός για τη λειτουργία Κέντρου
Αποκατάστασης, ο οποίος όµως παραµένει αναξιοποίητος λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτός ο χώρος είναι
ανενεργός ελλείψει φυσικοθεραπευτών, είπε ο κος Αδαµίδης  

Αποδέκτης αυτής της πρότασης ήταν ο υποδιοικητής της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης Δηµήτρης
Τσαλικάκης, ο οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση παρουσίασης του προγράµµατος στην Κοµοτηνή. 

Να σηµειώσουµε ότι προς την κατεύθυνση λειτουργίας ενός Κέντρου Αποκατάστασης εργάζεται εδώ και
καιρό η διοίκηση του Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης. Ήδη από το 2016 εγκρίθηκε σχετική πρόταση που
είχε υποβάλει το ΠΓΝΕ Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράµµατος «Interreg»
Ελλάδας - Βουλγαρίας, για τη δηµιουργία και λειτουργία Κέντρου Αποκατάστασης ηµερήσιας λειτουργίας.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του και για κάλυψη των αναγκών του προβλέπεται να προσληφθούν 25 άτοµα.
Η χρηµατοδότηση για τη λειτουργία του Κέντρου θα είναι διετής.

Το νοσοκοµείο αναµένει όµως την ολοκλήρωση της 2ης φάσης αξιολόγησης και γι' αυτό ο κος Αδαµίδης
επανέφερε την πρόταση δηµόσια, παρόντος και του υποδιοικητή της 4ης ΥΠΕ. Μάλιστα κάλεσε τους
διοικητές των άλλων νοσηλευτικών ιδρυµάτων της Περιφέρειας να είναι αρωγοί, αφού αποδέκτες της
λειτουργίας ενός Κέντρου Αποκατάστασης θα είναι κάτοικοι όλης της Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
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Ο ΠΣΦ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ
18/01/2018

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτηµα, "προκειµένου εκπρόσωποί µας να
ενηµερώσουν τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και την Πολιτική Ηγεσία, κατά την
ακρόαση των φορέων στη συζήτηση επί του Νοµοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας «Ίδρυση
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκτιµά ότι οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων της Βουλής
πρέπει να γνωρίζουν σχετικά µε το ζήτηµα της εξοµοίωσης των παλιών πτυχίων (Πτυχιούχων των
Ελληνικών ιδρυµάτων), το οποίο είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί.

Επίσης, ο Σύλλογος επιθυµεί να ενηµερώσει τη Βουλή σχετικά µε την αναγκαιότητα να ρυθµισθεί το πιθανό
αίτηµα για την αυτόµατη αναγνώριση και την εξοµοίωση των πτυχίων των αποφοίτων από Πανεπιστήµια
του εξωτερικού µε τα πτυχία των νέων πτυχιούχων σαν Π.Ε, οι οποίοι είχαν λάβει αναγνώριση και
αντιστοίχιση του πτυχίου τους σαν Τ.Ε.

Υπενθυµίζεται ότι το Τµήµα Φυσικοθεραπείας στο νέο Πανεπιστήµιο προτείνεται από το σχέδιο νόµου του
υπουργείου Παιδείας να είναι αυτοτελές, γεγονός το οποίο ικανοποιεί τις θέσεις του Π.Σ.Φ.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε: ‘’Θεωρούµε εύλογες και σοβαρές τις ανησυχίες και τις
ενστάσεις µας, ζητήσαµε να παρευρεθούµε στην επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων, προκειµένου να
καταθέσουµε τις απόψεις µας, κατά την συζήτηση για του Νοµοσχεδίου: «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής και λοιπές διατάξεις» για τα ζητήµατα που θα προκύψουν από το όλο εγχείρηµα’’.

      Στην κορυφή
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