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Γενική Συνέλευση και κοπή πίτας στο Περιφερειακό Τµήµα Φυσικοθεραπευτών
Ν. Πιερίας

Το Περιφερειακό Τµήµα Φυσικοθεραπευτών του Ν. Πιερίας, πραγµατοποίησε την ετήσια Γενική Συνέλευση,
και την καθιερωµένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυριακή 21/01/2018, στο εστιατόριο
«Απόλαυση».
Η Διοικούσα Επιτροπή καλωσόρισε τα µέλη και τα ευχαρίστησε για την συµµετοχή τους στην Γενική
Συνέλευση.
Στην συνέχεια, έγινε αναφορά στα µέλη για τις µέχρι τώρα δράσεις και αποτελέσµατα του Τµήµατος, τόσο
στον θεσµικό, όσο και στον κοινωνικό του ρόλο, καθώς και ενηµέρωση για το µελλοντικό πλάνο, που θα
έχει ως κύριο στόχο την εξωστρέφεια του κλάδου και την προαγωγή της φυσικοθεραπευτικής επιστήµης
στο ευρύ κοινό.
Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίστηκε η συνέχεια και φέτος της εκποµπής στο Δηµοτικό ραδιόφωνο
Κατερίνης, µε διάφορα φυσικοθεραπευτικά θέµατα, όπως επίσης, και η συνέχεια των εκδηλώσεων για τον
εορτασµό της παγκόσµιας ηµέρας της Φυσικοθεραπείας µε την διοργάνωση ηµερίδων, οι οποίες τα
τελευταία χρόνια έγιναν «θεσµός».
Ακολούθησε η ψηφοφορία του Διοικητικού και Οικονοµικού απολογισµού. Τα µέλη ψήφισαν οµόφωνα τους
απολογισµούς δείχνοντας µε αυτόν τον τρόπο την αγαστή συνεργασία που υπάρχει µεταξύ τους,
δηλώνοντας την επιθυµία να βοηθήσουν όλοι στο µέλλον για την επίτευξη των στόχων.
Τέλος, µέσα σε µια φιλική και συναδελφική ατµόσφαιρα έγινε η καθιερωµένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας, µε ευχές σε όλους για κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία το νέο έτος.
Ευχαριστούµε θερµά το εστιατόριο ΑΠΟΛΑΥΣΗ για την φιλοξενία στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον, καθώς
και το κατάστηµα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ  και το συγκρότηµα αναψυχής και
διασκέδασης-εστιατόριο ΓΥΑΛΟΣ στην παραλία Κορινού, για τις προσφορές τους στα δώρα που
µοιράστηκαν. 
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Δραµατικές οι ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία
Συγγραφέας Ιάτωρ Γράφτηκε στις 29 Ιανουαρίου 2018,

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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