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Δραματικές οι ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα Δημόσια Νοσοκομεία
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Δραµατικές οι ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία
Απουσιάζει η Φυσικοθεραπεία  από τον σχεδιασµό για  την Πρωτοβάθµια  Φροντίδα  Υγείας.
Σύµφωνα  µε τα  στοιχεία  της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, δραµατικές είναι
οι ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα  Δηµόσια  Νοσοκοµεία  του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής,
κενές παραµένουν οι 67!

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία της περιφέρειας της
χώρα µας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις, µετά από σχετική
απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές
από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στο θέµα δήλωσε:
‘’Όταν οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος,
καθώς και στην Γερµανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ συζητάµε για τα
αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων.

Οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και
βέβαια το χειρότερο την ‘’ρατσιστική’’ αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από
τους δικαιούχους της καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ,την πρόσληψη
φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του
Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό ‘’δίκαιο αίτηµα”
https://www.youtube.com/watch?v=Nn2VVbZyzk4 .
Πρέπει οι Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα µας και να µην
αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό ’’.
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Δραµατικές οι ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, δραµατικές είναι οι ελλείψεις
Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου. 
    
Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής,
κενές παραµένουν οι 67!
    
Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία της περιφέρειας της
χώρα µας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις, µετά από σχετική
απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές
από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).
    
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στο θέµα δήλωσε: 
    
"Όταν οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης  επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος,
καθώς και στην Γερµανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ συζητάµε για τα
αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων. Οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη
φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο την 'ρατσιστική'
αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της καταβολής του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
    
Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ,την πρόσληψη
φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του
Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό 'δίκαιο αίτηµα'
https://www.youtube.com/watch?v=Nn2VVbZyzk4.
Πρέπει οι Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα µας και να µην
αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό".
    
Πηγή: Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών  
        
Επιµέλεια θέµατος: Συντακτική Οµάδα Υγείαonline
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Τεράστιες ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στο ΕΣΥ - 67 κενές θέσεις µόνο στην 1η
ΥΠΕ

Δραµατικές είναι οι ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία, καθώς απουσιάζει η
Φυσικοθεραπεία από τον σχεδιασµό για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας.  Οnmed.gr Συγκεκριµένα,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, σε σύνολο 247 οργανικών
θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής, κενές παραµένουν οι 67! Ακόµη πιο
έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία της περιφέρειας της χώρας, παρά
το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις, µετά από σχετική απαίτηση του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές από τις
οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ). Ο Πρόεδρος
του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στο θέµα δήλωσε: ’Όταν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης
επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο
ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών
περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος, καθώς και στην Γερµανία όπου αυξάνονται
τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ συζητάµε για τα αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών
οργανικών θέσεων . Οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα
αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο την ‘’ρατσιστική’’ αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που
έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας. Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων, την πρόσληψη
φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του
Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό ‘’δίκαιο αίτηµα” Πρέπει οι
Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα µας και να µην
αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό ’’. medispin
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Ο πόνος στην πλάτη είναι σήµα κινδύνου για τους ηλικιωµένους
Μια άλλη διάσταση στον πόνο της σπονδυλικής στήλης δίνει έρευνα του Πανεπιστηµίου του Σίδνεϋ, η
οποία έδειξε ότι οι ηλικιωµένοι που πάσχουν από πόνο στην πλάτη, µπορεί να έχουν γενικότερα κακή
κατάσταση υγείας.

«Η πρόοδος της ιατρικής και της τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση της µέσης
διάρκειας ζωής των ανθρώπων. Σύµφωνα µε τα Ηνωµένα Έθνη, ο παγκόσµιος πληθυσµός ατόµων
ηλικίας 60 ετών και άνω θα τριπλασιαστεί έως το 2050. Ο ταχέως αναπτυσσόµενος γηράσκων πληθυσµός,
όµως, αυξάνει και την πιθανότητα µυοσκελετικών παθήσεων. Μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα  του
µυοσκελετικού πόνου σε ηλικιωµένους ενήλικες κυµαίνεται από 65 - 85%, µε το 36 - 70% αυτών να
υποφέρουν από πόνο στην πλάτη», σηµειώνει ο φυσικοθεραπευτής – χειροθεραπευτής κ. Γιώργος Κακαβάς
του Fysiotek Sports and Spine Lab (www.fysiotek.gr). Ο πόνος στη µέση είναι το πιο συνηθισµένο πρόβληµα
υγείας σε ηλικιωµένους ενήλικες άνω των 60 ετών που προκαλεί πόνο και αναπηρία. Αποτελεί µείζον
πρόβληµα, επηρεάζοντας περίπου 700 εκατοµµύρια ανθρώπους παγκοσµίως. Ο επιπολασµός της
οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια της ζωής είναι περίπου 84%. Ενώ οι περισσότερες αιτίες σ’ αυτές τις ηλικίες
δεν είναι συγκεκριµένες, οι ηλικιωµένοι είναι επιρρεπείς στην εµφάνιση ορισµένων παθολογιών στη µέση
και / ή χρόνιων προβληµάτων σ’ αυτή, δεδοµένων των φυσικών και ψυχοκοινωνικών τους αλλαγών που
σχετίζονται µε την ηλικία.

Η µελέτη, που δηµοσιεύθηκε στο European Journal of Pain και πραγµατοποιήθηκε σε 4390 δίδυµα ηλικίας άνω
των 70 ετών, διαπίστωσε ότι ένα άτοµο µε πόνο στη σπονδυλική στήλη έχει χειρότερη υγεία, συγκριτικά µε
εκείνους που δεν βιώνουν σπονδυλικό πόνο, δηλαδή δεν πονούν στην πλάτη ούτε στον αυχένα. Όπως
τόνισε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Paulo Ferreira, ερευνητής φυσιοθεραπείας από τη Σχολή Επιστηµών
Υγείας του Πανεπιστηµίου του Σίδνεϋ, τα ευρήµατα της µελέτης είναι ιδιαίτερα σηµαντικά γιατί είναι
µεγάλος αριθµός των ανθρώπων που πιστεύουν ότι ο πόνος στην σπονδυλική στήλη δεν είναι απειλητικός
για τη ζωή. 

Ενδεχοµένως, ο  πόνος στη σπονδυλική στήλη να αποτελεί µέρος της γενικότερης κακής υγείας και κακής
λειτουργικής ικανότητας, που αυξάνει τον κίνδυνο θνησιµότητας στον γηραιότερο  πληθυσµό.

Ο επικεφαλής συγγραφέας Dr Matthew Fernandez από τη Σχολή Επιστηµών Υγείας δήλωσε: «Με έναν ταχέως
αναπτυσσόµενο γηραιότερο πληθυσµό , η υγεία της σπονδυλικής στήλης είναι κρίσιµη ώστε να καθιστά
ικανά τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας να διατηρούν την ανεξαρτησία τους». 

Πρόσφατη έρευνα έχει επίσης διαπιστώσει ότι τα αναλγητικά φάρµακα και τα αντιφλεγµονώδη που
συνήθως συνταγογραφούνται για τον πόνο στην πλάτη είναι αναποτελεσµατικά στη θεραπεία του πόνου
και µπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες. «Τα φάρµακα είναι ως επί το πλείστον αναποτελεσµατικά, η
χειρουργική επέµβαση συνήθως δεν προσφέρει καλό αποτέλεσµα - η καλύτερη θεραπεία για τη µέση είναι
ένας υγιεινός τρόπος ζωής όπου συµπεριλαµβάνει τη σωµατική άσκηση. Οι άνθρωποι πρέπει να κινούνται»,
ανέφερε ο αναπληρωτής καθηγητής Ferreira.

Αυτή η µελέτη έπεται µιας προηγούµενης, η οποία διαπίστωσε ότι τα άτοµα µε κατάθλιψη είναι 60%
πιθανότερο να αναπτύξουν πόνο στην µέση  κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, προηγούµενη έρευνα
έχει δείξει ότι ο χρόνιος πόνος µπορεί να φθείρει το ανοσοποιητικό σύστηµα των ανθρώπων και να τους
κάνει πιο ευάλωτους σε ασθένειες.

Οι ηλικιωµένοι δεν είναι οι µόνοι που µπορούν να βιώσουν πόνο στην σπονδυλική στήλη. Τόσο τα παιδιά
όσο και οι έφηβοι µπορούν επίσης να αισθανθούν πόνο στην πλάτη που µπορεί να επηρεάσει το επίπεδο
δραστηριότητας και την ποιότητα της ζωής τους. 

«Ο πόνος της µέσης κατά την παιδική ηλικία / εφηβεία είναι σηµαντικός παράγοντας κινδύνου για
περιστατικά οσφυαλγίας  κατά την ενήλικη ζωή. Είναι πιο συχνός στα κορίτσια, µε υψηλά ή χαµηλά
επίπεδα δραστηριότητας και κατά τη διάρκεια περιόδων ταχείας ανάπτυξης. Συναντάται επίσης  στη
νεολαία που συµµετέχει σε αθλήµατα που απαιτούν κάµψη / επέκταση / περιστροφή της σπονδυλικής
στήλης. Ευτυχώς, όµως, τις περισσότερες φορές βελτιώνεται µε ανάπαυση, αναλγητικά και
φυσικoθεραπεία.

«Συνήθεις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης που ταλαιπωρούν χιλιάδες άνδρες και γυναίκες, όπως κήλη
µεσοσπονδυλίου δίσκου, αυχενικό σύνδροµο, και τα συµπτώµατα που προκαλούν π.χ. οσφυαλγία, αυχενικός
πονοκέφαλος, ίλιγγος ή ζαλάδα, αλλά και µετεγχειρητικά προβλήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν χωρίς
φάρµακα και χειρουργικές επεµβάσεις χάρη σε ένα πρότυπο σύστηµα αξιολόγησης και θεραπείας που
συνδυάζει την τεχνολογία αιχµής µε τη θεραπεία του αίτιου του µυοσκελετικού πόνου και όχι του
συµπτώµατος. Το σύστηµα fysiotek βασίζεται στον συνδυασµό µηχανηµάτων τελευταίας τεχνολογίας που
αξιολογούν και θεραπεύουν προβλήµατα σπονδυλικής στήλης και σε συνδυασµό µε προγράµµατα
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αξιολογούν και θεραπεύουν προβλήµατα σπονδυλικής στήλης και σε συνδυασµό µε προγράµµατα
αποκατάστασης και ασκήσεων ειδικών για κάθε ασθενή επιτυγχάνουν τη σταθεροποίηση του
θεραπευτικού αποτελέσµατος. Η εξατοµικευµένη και ακριβής διαχείριση των ηλικιωµένων ασθενών µε
πόνο στη σπονδυλική στήλη µπορεί να βελτιώσει τα συµπτώµατα, οδηγώντας σε πιο υγιείς ανθρώπους που
θα συνεχίσουν να αυτοεξυπηρετούνται και να νοιώθουν χρήσιµοι, αλλά και σε µια πιο παραγωγική
κοινωνία. Κι ακόµα θα προστατεύει τους νέους ασθενείς από µελλοντικά σοβαρότερα προβλήµατα στη
σπονδυλική στήλη», καταλήγει ο κ. Κακαβάς.
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newsbomb.gr: Χωρίς φυσικοθεραπεία η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας

Την παντελή απουσία των φυσικοθεραπευτών από τη στελέχωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, αναδεικνύοντας παράλληλα…
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Δραµατικές οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια νοσοκοµεία
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, δραµατικές είναι οι ελλείψεις
Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου. Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών
θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής, κενές παραµένουν οι 67!

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία της περιφέρειας της
χώρα µας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις, µετά από σχετική
απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές
από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

‘’Όταν οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης  επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος,
καθώς και στην Γερµανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ συζητάµε για τα
αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων.

Οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και
βέβαια το χειρότερο την ‘’ρατσιστική’’ αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από
τους δικαιούχους της καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ,την πρόσληψη
φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του
Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό ‘’δίκαιο αίτηµα”
https://www.youtube.com/watch?v=Nn2VVbZyzk4 .

Πρέπει οι Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα µας και να µην
αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό ’’.
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Χωρίς φυσικοθεραπεία η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας
Την παντελή απουσία των φυσικοθεραπευτών από τη στελέχωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, αναδεικνύοντας παράλληλα τις µεγάλες
ελλείψεις και στα δηµόσια νοσοκοµεία.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, κενές παραµένουν 67 θέσεις σε
δηµόσια νοσοκοµεία  του Λεκανοπεδίου σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων. Ακόµη πιο έντονες είναι οι
ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια νοσοκοµεία της περιφέρειας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά
από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις, ύστερα από σχετική απαίτηση του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών.

«Όταν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης επενδύουν στη φυσικοθεραπεία  και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα
Υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος,
καθώς και στη Γερµανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για τη φυσικοθεραπεία, εδώ συζητάµε για τα
αυτονόητα, την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων. Οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη
φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο, την "ρατσιστική"
αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της καταβολής του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των
κενών οργανικών θέσεων, την πρόσληψη φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια  Κέντρα  Αποκατάστασης,
τη θεσµοθέτηση του ρόλου του Φυσικοθεραπευτή στις ΤΟΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα
Ξανθό ‘’δίκαιο αίτηµα”. Πρέπει οι φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στη
χώρα µας και να µην αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος Λυµπερίδης.
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Απούσα η φυσικοθεραπεία από την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, δραµατικές είναι οι ελλείψεις
Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής,
κενές παραµένουν οι 67!

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία της περιφέρειας της
χώρα µας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις, µετά από σχετική
απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές
από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στο θέµα δήλωσε:

‘’Όταν οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης  επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του
επείγοντος, καθώς και στην Γερµανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ
συζητάµε για τα αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων. Οφείλω να αναφέρω
την τεράστια έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και βέβαια το
χειρότερο την ‘’ρατσιστική’’ αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους
δικαιούχους της καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ,την πρόσληψη
φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του
Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό ‘’δίκαιο αίτηµα”
https://www.youtube.com/watch?v=Nn2VVbZyzk4 .

Πρέπει οι Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα µας και να
µην αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό ’’.
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[In]: Μεγάλες ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα νοσοκοµεία Αττικής

Σηµαντικές ελλείψεις σε φυσικοθεραπευτές έχουν τα  δηµόσια  νοσοκοµεία  του Λεκανοπεδίου
της Αττικής, σύµφωνα  µε στοιχεία  της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, που
επικαλείται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. 

Συγκεκριµένα , σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα  νοσοκοµεία  της
1ης ΥΠΕ Αττικής, κενές παραµένουν οι 67.

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα  δηµόσια  νοσοκοµεία  της
περιφέρειας, παρά  το γεγονός ότι υπήρξαν µετά  από αρκετά  χρόνια  προσλήψεις, ενώ
απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες
θα  στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΠΣΦ, Πέτρος Λυµπερίδης, «οφείλω να  αναφέρω την
τεράστια  έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα  δηµόσια  κέντρα  αποκατάστασης και βέβαια  το
χειρότερο την “ρατσιστική’’ αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από
τους δικαιούχους της καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

Ο ΠΣΦ ζητά  την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών και τη
θεσµοθέτηση του ρόλου τους στις ΤΟΜΥ, καθώς και την καταβολή του επιδόµατος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Μαίρη Μπιµπή
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Μεγαλες ελλειψεις φυσικοθεραπευτων στα νοσοκοµεια Αττικης

 

Σηµαντικές ελλείψεις σε φυσικοθεραπευτές έχουν τα δηµόσια νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής,
σύµφωνα µε στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, που επικαλείται ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. 

Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής,
κενές παραµένουν οι 67.

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια νοσοκοµεία της περιφέρειας, παρά
το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια προσλήψεις, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι
φυσικοθεραπευτές από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες
Υγείας (ΤΟΜΥ).

Όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΠΣΦ, Πέτρος Λυµπερίδης, «οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη
φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο την "ρατσιστική’’
αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της καταβολής του
επιδόµατος...

Διαβάστε τη συνέχεια  εδώ
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Μεγάλες ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα νοσοκοµεία Αττικής
Σηµαντικές ελλείψεις σε φυσικοθεραπευτές έχουν τα δηµόσια νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής,
σύµφωνα µε στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, που επικαλείται ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. 

Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής,
κενές παραµένουν οι 67.

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια νοσοκοµεία της περιφέρειας, παρά
το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια προσλήψεις, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι
φυσικοθεραπευτές από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες
Υγείας (ΤΟΜΥ).

Όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΠΣΦ, Πέτρος Λυµπερίδης, «οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη
φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο την "ρατσιστική’’
αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της καταβολής του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

Ο ΠΣΦ ζητά την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών και τη θεσµοθέτηση του ρόλου
τους στις ΤΟΜΥ, καθώς και την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Μαίρη Μπιµπή
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Μεγάλες ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα νοσοκοµεία Αττικής
Απουσιάζει η φυσικοθεραπεία από την ΠΦΥ

 

Σηµαντικές ελλείψεις σε φυσικοθεραπευτές έχουν τα δηµόσια νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής,
σύµφωνα µε στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, που επικαλείται ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. 

Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής,
κενές παραµένουν οι 67.

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια νοσοκοµεία της περιφέρειας, παρά
το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια προσλήψεις, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι
φυσικοθεραπευτές από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες
Υγείας (ΤΟΜΥ).

Όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΠΣΦ, Πέτρος Λυµπερίδης, «οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη
φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο την "ρατσιστική’’
αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της καταβολής του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

Ο ΠΣΦ ζητά την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών και τη θεσµοθέτηση του ρόλου
τους στις ΤΟΜΥ, καθώς και την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Σχόλια αναγνωστών (0)
Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις
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Ειδήσεις Μεγάλες ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα νοσοκοµεία Αττικής
Σηµαντικές ελλείψεις σε φυσικοθεραπευτές έχουν τα δηµόσια νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής,
σύµφωνα µε στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, που επικαλείται ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.

http://www.mykosmos.gr/loc_mk/news/greece/4993318/megales-elleipseis-fusikotherapeutwn-sta-nosokomeia-attikhs.htm
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Μεγάλες ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα νοσοκοµεία Αττικής

Μεγάλες ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα νοσοκοµεία Αττικής

Tweet

Σηµαντικές ελλείψεις σε φυσικοθεραπευτές έχουν τα δηµόσια νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου της
Αττικής, σύµφωνα µε στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, που επικαλείται ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. 

Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ
Αττικής, κενές παραµένουν οι 67.

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια νοσοκοµεία της περιφέρειας, παρά
το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια προσλήψεις, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι
φυσικοθεραπευτές από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές
Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΠΣΦ, Πέτρος Λυµπερίδης, «οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη
φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο την "ρατσιστική’’
αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της καταβολής του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

Ο ΠΣΦ ζητά την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών και τη θεσµοθέτηση του
ρόλου τους στις ΤΟΜΥ, καθώς και την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας.

Μαίρη Μπιµπή

health.in.gr
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Δραµατικές οι ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια Νοσοκοµεία
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, δραµατικές είναι οι ελλείψεις
Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής,
κενές παραµένουν οι 67!

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία της περιφέρειας της
χώρα µας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις, µετά από σχετική
απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές
από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στο θέµα δήλωσε:

‘’Όταν οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης  επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του
επείγοντος, καθώς και στην Γερµανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ
συζητάµε για τα αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων. Οφείλω να αναφέρω
την τεράστια έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και βέβαια το
χειρότερο την ‘’ρατσιστική’’ αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους
δικαιούχους της καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ,την πρόσληψη
φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του
Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό ‘’δίκαιο αίτηµα”
https://www.youtube.com/watch?v=Nn2VVbZyzk4.

Πρέπει οι Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα µας και να
µην αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό ’’.
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Τεράστιες ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στο ΕΣΥ - 67 κενές θέσεις µόνο στην 1η
ΥΠΕ

Δραµατικές είναι οι ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα  Δηµόσια  Νοσοκοµεία , καθώς
απουσιάζει η Φυσικοθεραπεία  από τον σχεδιασµό για  την Πρωτοβάθµια  Φροντίδα  Υγείας. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, σε σύνολο
247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής, κενές παραµένουν οι 67!

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα  Δηµόσια  Νοσοκοµεία  της
περιφέρειας της χώρας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις,
µετά από σχετική απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι
φυσικοθεραπευτές από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες
Υγείας (ΤΟΜΥ).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στο θέµα δήλωσε:

’Όταν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος,
καθώς και στην Γερµανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ συζητάµε για τα
αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων. Οφείλω να αναφέρω την τεράστια
έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα  δηµόσια  κέντρα  αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο την
‘’ρατσιστική’’ αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της
καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων, την πρόσληψη
φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του
Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό ‘’δίκαιο αίτηµα” Πρέπει οι
Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα µας και να µην
αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό ’’.

Διαβάστε ακόµη:
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Δραµατικές οι ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, δραµατικές είναι οι ελλείψεις
Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου.
Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής,
κενές παραµένουν οι 67!
Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία της περιφέρειας της
χώρα µας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις, µετά από σχετική
απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές
από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στο θέµα δήλωσε:
‘’Όταν οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος,
καθώς και στην Γερµανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ συζητάµε για τα
αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων. Οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη
φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο την ‘’ρατσιστική’’
αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της καταβολής του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ,την πρόσληψη
φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του
Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό ‘’δίκαιο αίτηµα”
https://www.youtube.com/watch?v=Nn2VVbZyzk4 .
Πρέπει οι Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα µας και να µην
αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό ’’.
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Τεράστιες ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στο ΕΣΥ - 67 κενές θέσεις µόνο στην 1η
ΥΠΕ

Δραµατικές είναι οι ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα  Δηµόσια  Νοσοκοµεία , καθώς
απουσιάζει η Φυσικοθεραπεία  από τον σχεδιασµό για  την Πρωτοβάθµια  Φροντίδα  Υγείας. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, σε σύνολο
247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής, κενές παραµένουν οι 67!

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα  Δηµόσια  Νοσοκοµεία  της
περιφέρειας της χώρας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις,
µετά από σχετική απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι
φυσικοθεραπευτές από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες
Υγείας (ΤΟΜΥ).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στο θέµα δήλωσε:

’Όταν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος,
καθώς και στην Γερµανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ συζητάµε για τα
αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων. Οφείλω να αναφέρω την τεράστια
έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα  δηµόσια  κέντρα  αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο την
‘’ρατσιστική’’ αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της
καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων, την πρόσληψη
φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του
Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό ‘’δίκαιο αίτηµα” Πρέπει οι
Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα µας και να µην
αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό ’’.
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Τεράστιες ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στο ΕΣΥ - 67 κενές θέσεις µόνο στην 1η
ΥΠΕ

Δραµατικές είναι οι ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία, καθώς απουσιάζει η
Φυσικοθεραπεία από τον σχεδιασµό για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Μοιραστείτε:
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Δραµατικές οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια νοσοκοµεία
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, δραµατικές είναι οι ελλείψεις
Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής,
κενές παραµένουν οι 67!

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία της περιφέρειας της
χώρα µας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις, µετά από σχετική
απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές
από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στο θέµα δήλωσε:

‘’Όταν οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος,
καθώς και στην Γερµανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ συζητάµε για τα
αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων. Οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη
φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο την ‘’ρατσιστική’’
αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της καταβολής του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ,την πρόσληψη
φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του
Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό ‘’δίκαιο αίτηµα”
https://www.youtube.com/watch?... .

Πρέπει οι Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα µας και να µην
αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό ’’.
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Δραµατικές οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια νοσοκοµεία
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, δραµατικές είναι οι ελλείψεις
Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου.

Newsroom

Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής,
κενές παραµένουν οι 67!

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία της περιφέρειας της
χώρα µας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις, µετά από σχετική
απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές
από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στο θέµα δήλωσε:

‘’Όταν οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος,
καθώς και στην Γερµανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ συζητάµε για τα
αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων. Οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη
φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο την ‘’ρατσιστική’’
αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της καταβολής του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ,την πρόσληψη
φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του
Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό ‘’δίκαιο αίτηµα”
https://www.youtube.com/watch?... .

Πρέπει οι Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα µας και να µην
αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό ’’.

Dikaiologitika News: Όλες οι ειδήσεις καθηµερινά σε blog view
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ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ

25/01/2018

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, δραµατικές είναι οι ελλείψεις
Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής,
κενές παραµένουν οι 67!

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία της περιφέρειας της
χώρα µας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις, µετά από σχετική
απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές
από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στο θέµα δήλωσε:

‘’Όταν οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος,
καθώς και στην Γερµανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ συζητάµε για τα
αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων. Οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη
φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο την ‘’ρατσιστική’’
αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της καταβολής του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ,την πρόσληψη
φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του
Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό ‘’δίκαιο αίτηµα”
https://www.youtube.com/watch?v=Nn2VVbZyzk4 .

Πρέπει οι Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα µας και να µην
αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό ’’.

      Στην κορυφή
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ΠΣΦ: Δραµατικές οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ -
Απουσιάζουν και από τις ΤΟΜΥ

Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) εξεδόθη µόλις, το µεσηµέρι της Πέµπτης 25
Ιανουαρίου, η εξής ανακοίνωση:

"Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, δραµατικές
είναι οι ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκομεία
της 1ης ΥΠΕ Αττικής, κενές παραµένουν οι 67!

Ακόμη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα Δημόσια Νοσοκομεία της
περιφέρειας της χώρα μας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν μετά από αρκετά χρόνια
ορισμένες προσλήψεις, μετά από σχετική απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές από τις ομάδες
επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στο θέµα δήλωσε:

‘’Όταν οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης  επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και
αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του
φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην υποδοχή των
μυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος, καθώς
και στην Γερμανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ
συζητάμε για τα αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων.
Οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα δημόσια κέντρα
αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο την ‘’ρατσιστική’’ αντιμετώπιση των
φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της καταβολής του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ζητάμε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ,την
πρόσληψη φυσικοθεραπευτών στα Δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την
θεσμοθέτηση του ρόλου του Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή
του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που αποτελεί σύμφωνα και με
τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό ‘’δίκαιο αίτημα”
https://www.youtube.com/watch?v=Nn2VVbZyzk4 .

Πρέπει οι Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην
χώρα µας και να µην αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό ’’".
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Δραµατικές οι ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία

Σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης
ΥΠΕ Αττικής, κενές παραµένουν οι 67!

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, δραµατικές είναι οι ελλείψεις
Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής,
κενές παραµένουν οι 67!

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία της περιφέρειας της
χώρα µας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις, µετά από σχετική
απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές
από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στο θέµα δήλωσε:

‘’Όταν οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης  επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος,
καθώς και στην Γερµανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ συζητάµε για τα
αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων. Οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη
φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο την ‘’ρατσιστική’’
αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της καταβολής του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων, την πρόσληψη
φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του
Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό ‘’δίκαιο αίτηµα” .

Πρέπει οι Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα µας και να µην
αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό ’’.
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ΠΣΦ: Δραµατικές οι ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία

Δραµατικές οι ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα  Δηµόσια  Νοσοκοµεία . Απουσιάζει η
Φυσικοθεραπεία  από τον σχεδιασµό για  την Πρωτοβάθµια  Φροντίδα  Υγείας.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, δραµατικές είναι οι ελλείψεις
Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου.
Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής,
κενές παραµένουν οι 67!

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία της περιφέρειας της
χώρα µας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις, µετά από σχετική
απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές
από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στο θέµα δήλωσε:

‘’Όταν οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης  επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του
επείγοντος, καθώς και στην Γερµανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ
συζητάµε για τα αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων. Οφείλω να αναφέρω
την τεράστια έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και βέβαια το
χειρότερο την ‘’ρατσιστική’’ αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους
δικαιούχους της καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων, την πρόσληψη
φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του
Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό ‘’δίκαιο αίτηµα”
https://www.youtube.com/watch?v=Nn2VVbZyzk4 .

Πρέπει οι Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα µας και να
µην αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό ’’.

 Όνοµα (υποχρεωτικό)
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Δραµατικές οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια νοσοκοµεία
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, δραµατικές είναι οι ελλείψεις
Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου. Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών
θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής, κενές παραµένουν οι 67!

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία της περιφέρειας της
χώρα µας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις, µετά από σχετική
απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές
από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

‘’Όταν οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης  επενδύουν στην Φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, στην υποδοχή των µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος,
καθώς και στην Γερµανία όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ συζητάµε για τα
αυτονόητα την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων.

Οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και
βέβαια το χειρότερο την ‘’ρατσιστική’’ αντιµετώπιση των φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από
τους δικαιούχους της καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ζητάµε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ,την πρόσληψη
φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του
Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που αποτελεί σύµφωνα και µε τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό ‘’δίκαιο αίτηµα”
https://www.youtube.com/watch?v=Nn2VVbZyzk4 .

Πρέπει οι Φυσικοθεραπευτές να προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα µας και να µην
αναγκάζονται να µεταναστεύουν στο εξωτερικό ’’.
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