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ΔΡΑΜΑΊΊΚΕΣ ελλείψεις σε φυσιοθεραπευτές στα δημόσια νοσοκομεία

καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών

ΠΣΦ Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της 1 ης
Υγειονομικής Περιφέρειας ΥΠΕ Αττικής από το σύνολο των
247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα νοσοκομεία οι
67 παραμένουν κενές Ακόμη πιο μεγάλες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών

στα δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειας παρά

το γεγονός ότι έγιναν έπειτα από αρκετά χρόνια ορισμένες
προσλήψεις μετά και τη σχετική απαίτηση του ΠΣΦ ενώ απουσιάζουν

πλήρως οι φυσικοθεραπευτές από τους υγειονομικούς που

θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας ΤΟΜΥ
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Θετικές εξελίξεις για τη λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

U Ανανεώθηκαν για έναν χρόνο οι συμβάσεις των οκτώ εργαζομένων
του κέντρου V

Θετικές είναι οι εξελίξεις για την
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία

του Κέντρου Φυσικής και
Ιατρικής Αποκατάστασης Ρεθύμνου

το οποίο εδώ και δέκα μήνες

προσφέρει υπηρεσίες στους
πολίτες του Ρεθύμνου

Πρόκειται για το μοναδικό δημόσιο

κέντρο σε επίπεδο Κρήτης όπου
ήδη εργάζονται μια ψυχολόγος μια
κοινωνικός λειτουργός δύο λογοθε
ραπευτές δυο φυσιοθεραπεύτριες

μια επισκέπτρια υγείας μια νοσηλεύτρια

Από αυτούς μόνιμη είναι
η μια φυσιοθεραπεύτρια που είναι
και η επιστημονικά υπεύθυνη ενώ
οι υπόλοιποι εργαζόμενοι έχουν
προσληφτεί από τον ΟΑΕΔ με ετήσιες

συμβάσεις οι οποίες ωστόσο
ανανεώθηκαν για ένα ακόμα χρόνο

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό
με την ενίσχυση του κέντρου με πέντε

άτομα μόνιμο προσωπικό μέσω
σχετικής προκήρυξης του ΑΣΕΠ
δύο φυσικοθεραπευτές λογοθερα
πευτή εργοθεραπευτή και μια θέση
κοινωνικής εργασίας διασφαλίζουν
κατά κάποιο τρόπο τη λειτουργία
του κέντρου η οποία πέρασε από
σαράντα κύματα με δεδομένο ότι
παρέμενε κλειστό για δυόμιση χρόνια

λόγω έλλειψης προσωπικού
Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου

οι πέντε μόνιμοι αναμένεται

να αναλάβουν καθήκοντα σε
ενάμιση μήνα ενώ το επόμενο βήμα

όπως είπε είναι η διεκδίκηση μόνιμων

θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού

προκειμένου να μπορέσει το
κέντρο να φιλοξενεί και συνοδούς

ασθενών από γειτονικούς νομούς
Ήδη οι χώροι έχουν αδειάσει καθώς
για τη βραχεία νοσηλεία της ψυχιατρικής

κλινικής λειτουργούν οι ξε¬

νώνες που μισθώνει το νοσοκομείο
οτην περιοχή του Κουμπέ από τον
περασμένο Αύγουστο μέχρι πρότινος

στεγαζόταν στο ΚΕΦΙΑΠ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κέντρο
Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης

Ρεθύμνου καλύπτει αυξημένες
ανάγκες ασθενών με κινητικά και
όχι μόνο προβλήματα

Ένα κέντρο που στεγάζεται στην
περιοχή της Καλλιθέας σε έναν τεράστιο

χώρο 2.500 περίπου τ.μ
Σε σχετικές δηλώσεις του ο διοικητής

του νοσοκομείου Γιώργος
Φραγκιαδάκης ανέφερε

Είμαστε πολύ χαρούμενοι αφενός

διότι ανανεώθηκαν για έναν χρόνο
οι συμβάσεις των πέντε εργαζομένων

του κέντρου φυσικής και ιατρικής

αποκατάστασης και ταυτόχρονα
το κέντρο σε ενάμιση μήνα θα ενισχυθεί

με πέντε άτομα μόνιμο προσωπικό

Ήδη το ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες

του κέντρου στο δεκάμηνο της
λειτουργίας του είναι πάρα πολύ μεγάλο

και θεωρούμε ότι θα μπορεί να
ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες
του πληθυσμού Αργότερα μέσα στο
έτος όταν θα μας ζητηθούν οι ανάγκες

για προκήρυξη θέσεων νοσηλευτών
θα ζητήσουμε επιπλέον θέσεις

και για τον ΚΕΦΙΑΠ και για το νοσοκομείο

Χρειαζόμαστε ακόμη κάποιο
αριθμό νοσηλευτών και για να ενισχύσουμε

κάποιες κλινικές και μονάδες
αλλά και για το ΚΕΦΙΑΠ Και αυτό γιατί

απατιέται νοσηλευτικό προσωπικό
για να μπορέσει να ανοίξει ο ξενώνας
βραχείας νοσηλείας

Εκκρεμεί n πρόσληψη ογκολόγου και ψυχιάτρου στο νοσοκομείο
Όπως ανέφερε μιλώντας στα Ρ.Ν ο

διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου
μετά τον νευρολόγο ο οποίος έχει ήδη
αναλάβει καθήκοντα στο νοσοκομείο
Ρεθύμνου διορίστηκε και η καρδιολόγος

καθώς και ένας παθολόγος ενώ

μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου σύμφωνα
με τον ίδιο αναμένεται να αναλάβουν

καθήκοντα ένας ογκολόγος και
ένας ψυχίατρος Και οι πέντε αυτοί γιατροί

είναι μόνιμοι Περιμένουμε ακόμα

τρεις νοσηλευτές οι οποίοι είναι μό¬

νιμοι και θα προσέλθουν μέσω ΑΣΕΠ εκ
των οποίων οι τρεις TE νοσηλευτές είναι
για τη ΜΕΘ και ένας TE ακτινολογίας για
τον νοσοκομείο μόνιμοι Από την προκήρυξη

της 5Κ που βγήκανε πριν λίγο
καιρό τα οριστικά αποτελέσματα έχου¬

με έναν οικονομολόγο έναν ΠΕ οικονομικού

έναν TE ηλεκτρολόγο μηχανικό
και δύο TE πληροφορικής για το νοσοκομείο

επίσης μόνιμες θέσεις Οι εργαζόμενοι

αυτοίαπό την προκήρυξη 5Κθα
διοριστούν σε παραπάνω από ένα μήνα

γιατί βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα
πριν 15-20 μέρες Το νοσοκομείο ενισχύεται

σίγουρα και καλύπτει κάποιες ανάγκες

που είχε με αποτέλεσμα να αναβαθμίζονται

οι παρεχόμενες υπηρεσίες
τόνισε ο κ Φραγκιαδάκης

Στα σκαριά n δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης των παλιών σωληνώσεων
Εν τω μεταξύ ερωτώμενος σχετικά

με την πορεία του έργου της αποκατάστασης

των πεπαλαιωμένων σωληνώσεων

του νοσοκομείου το οποίο έχει
εξαγγελθεί εδώ και έναν χρόνο επα

νέλ^έ'^ά μις ακόμα φορά πώςεχέϊ
υποβληθεί ή οριστική μ'έλέτη του έργου

και γίνονται οι προεργασίες για τη
δημοπράτηση του επισημαίνοντας ότι
η διαδικασία που απαιτείται να γίνει είναι

χρονοβόρα
Πρόκειται για ένα έργο συνολικού

προϋπολογισμού 140.000 ευρώ ενώ

περιλαμβάνει και την προμήθεια τεσσάρων

νέων μπόιλερ προϋπολογισμού
40.000 ευρώ

Τα κονδύλια εξασφαλίστηκαν πριν
ένα έτος από το υπουργείο Υγείας
πρό^έίμένόυ να γίνει το απάρά'ίτητό
αυτό έργο ώστε να διασφαλιστεί η
καθαρότητα και η ποιότητα του νερού
που χρησιμοποιούν οι ασθενείς και το
οποίο τον περασμένο χειμώνα εξαιτίας

των πεπαλαιωμένων σωληνώσεων
εγκυμονούσε κινδύνους για τη δημόσια

υγεία

Σε ότι αφορά το έργο της επέκτασης

των κτιρίων αναμένεται η τελική
έγκριση από το υπουργείο Υγείας με
την άποψη ειδικών νοσοκομειολόγων

Η επέκταση των κτιριακών υποδομών

του νοσοκομείου προκειμένου
να μπορέσέι το νοσηλευτικό ίδρυμα
του νομού να καταστεί αφενός λειτουργικότερο

και αφετέρου να μπορέσει

να εξυπηρετήσει μεγαλύτερο
όγκο ασθενών αλλά και να ενισχυθεί
με νέο εξοπλισμό παρέχοντας επιπλέον

εργαστηριακές εξετάσεις βρίσκεται

σε προτεραιότητα για τη διοίκηση του
ιδρύματος

Υπενθυμίζεται ότι το έργο αφορά
στην κατασκευή ενός νέου κτιρίου
συνολικού εμβαδού 450 τ.μ περίπου
το οποίο θα θα επεκτείνει τις υποδομές

των χειρουργείων των εργαστηρίων
και της ΜονάδαςΤεχνητού Νεφρού

Μ.Τ.Ν
Η επέκταση αυτή αποτελεί έργο ιδιαίτερης

σημασίας για τη λειτουργία
του νοσοκομείου με πολλαπλά οφέλη
στην ποιότητα των παρεχόμενων ια¬

τρικών υπηρεσιών προς τους πολίτες
Στόχος του έργου είναι να αναβαθμίσει

στο μέλλον τα υφιστάμενα τμήματα

του νοσοκομείου όπως την αύξηση

των χειρουργικών αιθουσών
από δύο σε τέσσερις β φάση του έργου

την αύξηση των θέσεων αιμοκάθαρσης

των νεφροπαθών και την προσθήκη

μηχανήματος για τους αιμοκα
θαιρόμενους ασθενείς με ηπατίτιδα β
στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και τέλος

την περαιτέρω ανάπτυξη του
εργαστηριακού

τομέα του νοσοκομείου
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