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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: Πανελλαδική στάση εργασίας σήµερα
Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήµερα οι φυσικοθεραπευτές των νοσοκοµείων όλης
της χώρας, µε απόφαση του Πανελλήνιου Συλλόγου. Αίτηµα της κινητοποίησης είναι η άµεση ένταξη
όλων στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων και η χορήγηση στους δικαιούχους του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Οι φυσικοθεραπευτές, όπως και οι υπόλοιποι
εργαζόµενοι των δηµόσιων µονάδων Υγείας, εργάζονται µέσα σε συνθήκες αυξανόµενης εντατικοποίησης,
καθότι ακόµα και µε βάση τους ανεπαρκέστατους οργανισµούς των δηµόσιων µονάδων Υγείας,
παραµένουν κενές πολλές οργανικές θέσεις. Η χρόνια καταπόνηση, λόγω της φύσης της εργασίας, σε
συνδυασµό µε την εντατικοποίηση λόγω των ελλείψεων προσωπικού, έχουν ως αποτέλεσµα την
επιβάρυνση της υγείας τους, µε συχνότερη την εµφάνιση παθήσεων του µυοσκελετικού συστήµατος. Την
κινητοποίηση στηρίζει και το Σωµατείο Εργαζοµένων στο «Θριάσιο» Νοσοκοµείο.
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Κορωνοϊός Φυσικοθεραπευτές: Στάση εργασίας

Δεδοµένων των δύσκολων και επικίνδυνων συνθηκών εργασίας των φυσικοθεραπευτών, ο Π.Σ.Φ. ζητεί την
άµεση ένταξη όλων των Φυσικοθεραπευτών των Δηµοσίων δοµών Υγείας και Πρόνοιας, στο καθεστώς των
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.) και τη χορήγηση στους δικαιούχους του επιδόµατος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Με αυτό το αίτηµα ο Π.Σ.Φ. έχει προκηρύξει δίωρη στάση εργασίας
(8 π.µ. – 10 π.µ.) των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας για αύριο Τετάρτη 2
Δεκεµβρίου 2020. Η κινητοποίηση έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ.

Να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων θα παραδώσει εντός των
εποµένων ηµερών τη λίστα των δικαιούχων.
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Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

«Το θέµα γνωστοποίησε ο Π.Σ.Φ. στους αρµόδιους Υπουργούς την περασµένη εβδοµάδα. Στην επιστολή
του, την οποία κοινοποίησε στον Πρωθυπουργό, ανέφερε ότι οι φυσικοθεραπευτές, όπως και όλοι οι
υγειονοµικοί, εργάζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, καθώς
έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για παρατεταµένο χρόνο µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς.
Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την ένταξη των
φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του επιδόµατος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την Κυβέρνηση,
ήρθε η ώρα να ικανοποιηθεί».

ΠΗΓΗ 
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Στάση εργασίας φυσικοθεραπευτών των Δηµοσίων Δοµών Υγείας και
Πρόνοιας αύριο Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου

Στάση εργασίας προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών για
αύριο Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου 2020, µε αίτηµα την ένταξη του κλάδου στα Βαρέα
και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα και την χορήγηση του επιδόµατος ανθυγιεινής
εργασίας στους φυσικοθεραπευτές των Δηµοσίων Δοµών Υγείας και Πρόνοιας

Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας, για την
Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου 2020, προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών –
Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ. Αίτηµα της κινητοποίησης, η οποία έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ,
είναι η άµεση ένταξη όλων των Φυσικοθεραπευτών των Δηµοσίων δοµών Υγείας και
Πρόνοιας, στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.) και η
χορήγηση στους δικαιούχους του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Με επείγουσα επιστολή του προς τους αρµόδιους Υπουργούς, η οποία κοινοποιείται
στον Πρωθυπουργό, ο Π.Σ.Φ. επισηµαίνει πως κατά τη διάρκεια της πανδηµίας από τον
κορωνοϊό, σύσσωµη η ελληνική κοινωνία συνειδητοποίησε τον βαθµό και την έκταση
του επικίνδυνου και ανθυγιεινού χαρακτήρα της εργασίας του υγειονοµικού
προσωπικού στις Δηµόσιες Δοµές Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Σε αυτόν, µαζί µε τους
ιατρούς και τους νοσηλευτές, εργάζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες, επικίνδυνες
και ανθυγιεινές συνθήκες οι φυσικοθεραπευτές. 

Σήµερα σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Π.Σ.Φ σε πολλά Νοσοκοµεία που
νοσηλεύονται ασθενείς µε Covid-19, έχουν προσβληθεί εργαζόµενοι φυσικοθεραπευτές
από κορωνοϊό λόγω των υπηρεσιών που παρέχουν στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους,
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εργάζονται σε θαλάµους νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας
(ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές κ.λπ..), ενώ έρχονται σε άµεση και στενή επαφή
για παρατεταµένο χρόνο µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς.

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
περί της άµεσης ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε.,
αφετέρου στους δικαιούχους του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,
που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την Πολιτική Ηγεσία, θα πρέπει,
επιτέλους, να ικανοποιηθεί. 

Άλλωστε, λαµβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών, κ. Σκυλακάκη «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις
δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για
την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής», θα θέλαµε να µνηµονεύσουµε την ύπαρξη
σχετικής δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ. Απόφασης:
75/2020), που δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του ΚΑΤ περί της
καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των
συνθηκών απασχόλησής τους. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσηµα χείλη πόσο
σηµαντικό αλλά και επικίνδυνο είναι το έργο των εργαζόµενων στα Νοσοκοµεία.

Σήµερα όµως έχουµε και πολλούς νοσούντες φυσικοθεραπευτές εργαζόµενους στα
νοσοκοµεία.

Γιατί ειδικά οι φυσικοθεραπευτές, έχουν παρατεταµένη επαφή µε όσους παρέχουν
υπηρεσίες είτε στις ΜΕΘ, είτε στους θαλάµους νοσηλείας - αυτό είναι το έργο µας.
Σύµφωνα µε επίσηµο άρθρο του Π.Ο.Υ. (https://psf.org.gr/psf-news-6427.htm), οι
φυσικοθεραπευτές έχουν σηµαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των ασθενών µε
COVID-19 µε την παρέµβαση του φυσικοθεραπευτή στην αρχή της νοσηλείας να
θεωρείται εξόχως σηµαντική.

Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεσή των φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως
σωµατικές εκκρίσεις των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος,
βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίµα) και, συµπερασµατικά, στον κίνδυνο µόλυνσης από
µεταδοτικά νοσήµατα.

Επίσης, κατά την παροχή φυσικοθεραπείας σε κλινήρεις ασθενείς µε µόνιµη ή
παροδική κινητική αναπηρία, οι φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το
σώµα τους για την άρση µελών των ασθενών, για την έγερση από την κλίνη, για τις
ασκήσεις ισορροπίας κ.λπ.., γεγονότα που οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις του
µυοσκελετικού συστήµατος.

Ειδικά στο σκέλος του αιτήµατος για το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που το διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους, η ΑΜΕΣΗ
χορήγησή του είναι υποχρέωση που προκύπτει από το Σύνταγµα.

Γι΄ αυτό ο Π.Σ.Φ προκήρυξε τη στάση εργασίας στις 2 Δεκεµβρίου 2020 και καλείται η
Κυβέρνηση:

να χορηγήσει το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και
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να εντάξει τους φυσικοθεραπευτές στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.).
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Κορωνοϊός Φυσικοθεραπευτές: Στάση εργασίας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.healthweb.gr/reportaz-ygeias/koronoios-fysikotherapeytes-stasi-ergasias


https://www.iatronet.gr/

 Publication date: 01/12/2020 16:46

 Alexa ranking (Greece): 358

 https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/59156/apo-ton-neo-k...

Από τον νέο κορωνοϊό έχουν προσβληθεί δεκάδες φυσικοθεραπευτές
νοσοκοµείων της χώρας

Ο Π.Σ.Φ. έχει προκηρύξει δίωρη στάση εργασίας (8 π.µ. – 10 π.µ.) των
φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας για την Τετάρτη 2
Δεκεµβρίου.

Από κορωνοϊό έχουν προσβληθεί φυσικοθεραπευτές, σε τουλάχιστον δέκα νοσοκοµεία της χώρας. Τα
στοιχεία που έχει συγκεντρώσει µέχρι στιγµής ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ,
από σηµαντικό αριθµό νοσοκοµείων, δεν είναι ενθαρρυντικά και καταδεικνύουν την επικινδυνότητα της
εργασίας των φυσικοθεραπευτών, καθώς και του συνόλου των υγειονοµικών των δηµοσίων νοσοκοµείων
και των λοιπών δοµών υγείας.

Δεδοµένων των δύσκολων και επικίνδυνων συνθηκών εργασίας των φυσικοθεραπευτών, ο Π.Σ.Φ. ζητεί
την  άµεση ένταξη όλων των Φυσικοθεραπευτών των Δηµοσίων δοµών Υγείας και Πρόνοιας, στο
καθεστώς των βαρέων και  ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.) και τη χορήγηση στους δικαιούχους του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Με αυτό το αίτηµα ο Π.Σ.Φ. έχει προκηρύξει δίωρη
στάση εργασίας(8 π.µ. – 10 π.µ.) των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας για αύριο
Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου 2020. Η κινητοποίηση έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ.

Η Επιτροπή Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων θα παραδώσει εντός των εποµένων ηµερών τη
λίστα των δικαιούχων.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

΄«Το θέµα γνωστοποίησε ο Π.Σ.Φ. στους αρµόδιους Υπουργούς την περασµένη εβδοµάδα. Στην επιστολή
του, την οποία κοινοποίησε στον Πρωθυπουργό, ανέφερε ότι οι φυσικοθεραπευτές, όπως και όλοι οι
υγειονοµικοί, εργάζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, καθώς
έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για παρατεταµένο χρόνο µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς.

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την ένταξη των
φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του επιδόµατος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την Κυβέρνηση,
ήρθε η ώρα να ικανοποιηθεί».
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Από τον νέο κορωνοϊό έχουν προσβληθεί δεκάδες φυσικοθεραπευτές
νοσοκοµείων της χώρας

Από κορωνοϊό έχουν προσβληθεί φυσικοθεραπευτές, σε τουλάχιστον δέκα νοσοκοµεία της χώρας. Τα
στοιχεία που έχει συγκεντρώσει µέχρι στιγµής ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ,
από σηµαντικό αριθµό νοσοκοµείων, δεν είναι ενθαρρυντικά και καταδεικνύουν την επικινδυνότητα της
εργασίας των φυσικοθεραπευτών, καθώς και του συνόλου των υγειονοµικών των δηµοσίων νοσοκοµείων
και των λοιπών δοµών υγείας.

Δεδοµένων των δύσκολων και επικίνδυνων συνθηκών εργασίας των φυσικοθεραπευτών, ο Π.Σ.Φ. ζητεί
την  άµεση ένταξη όλων των Φυσικοθεραπευτών των Δηµοσίων δοµών Υγείας και Πρόνοιας, στο
καθεστώς των βαρέων και  ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.) και τη χορήγηση στους δικαιούχους του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Με αυτό το αίτηµα ο Π.Σ.Φ. έχει προκηρύξει δίωρη
στάση εργασίας(8 π.µ. – 10 π.µ.) των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας για αύριο
Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου 2020. Η κινητοποίηση έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ.

Η Επιτροπή Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων θα παραδώσει εντός των εποµένων ηµερών τη
λίστα των δικαιούχων.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

΄«Το θέµα γνωστοποίησε ο Π.Σ.Φ. στους αρµόδιους Υπουργούς την περασµένη εβδοµάδα. Στην επιστολή
του, την οποία κοινοποίησε στον Πρωθυπουργό, ανέφερε ότι οι φυσικοθεραπευτές, όπως και όλοι οι
υγειονοµικοί, εργάζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, καθώς
έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για παρατεταµένο χρόνο µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς.

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την ένταξη των
φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του επιδόµατος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την Κυβέρνηση,
ήρθε η ώρα να ικανοποιηθεί».

Σύνδεσµοι διαφηµιζοµένων

Πηγή: iatronet.gr

Κοινοποιήστε:

Πατήστε για κοινοποίηση στο Facebook(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Κλικ για κοινοποίηση στο Twitter(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Κλικ για κοινοποίηση στο Pinterest(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Κλικ για κοινοποίηση στο Tumblr(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Κλικ για κοινοποίηση στο Pocket(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Κλικ για κοινοποίηση στο Reddit(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
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Πανελλαδική στάση εργασίας αύριο των φυσικοθεραπευτών των
νοσοκοµείων

Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν αύριο οι φυσικοθεραπευτές των νοσοκοµείων όλης της
χώρας, µε απόφαση του Πανελλήνιου Συλλόγου.

Αίτηµα της κινητοποίησης είναι η  άµεση ένταξη όλων των φυσικοθεραπευτών των δηµοσίων δοµών
Υγείας και Πρόνοιας στο καθεστώς των Βαρέων και  Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων και η χορήγηση στους
δικαιούχους του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Την κινητοποίηση στηρίζει και το Σωµατείο Εργαζοµένων στο Θριάσιο Νοσοκοµείο. 

https://www.902.gr/eidisi/ygeia/244104/panelladiki-stasi-ergasias-ayrio-ton-fysikotherapeyton-ton-nosokomeion
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Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας

Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας

Για την Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου 2020, προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ.
ΝΠΔΔ.

Αίτηµα της κινητοποίησης, η οποία έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, είναι η άµεση ένταξη όλων των
Φυσικοθεραπευτών των Δηµοσίων δοµών Υγείας και Πρόνοιας, στο καθεστώς των βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.) και η χορήγηση στους δικαιούχους του επιδόµατος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας.

Με επείγουσα επιστολή του προς τους αρµόδιους Υπουργούς, η οποία κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, ο
Π.Σ.Φ. επισηµαίνει πως κατά τη διάρκεια της πανδηµίας από τον κορωνοϊό, σύσσωµη η ελληνική κοινωνία
συνειδητοποίησε τον βαθµό και την έκταση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού χαρακτήρα της εργασίας του
υγειονοµικού προσωπικού στις Δηµόσιες Δοµές Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Σε αυτόν, µαζί µε τους ιατρούς
και τους νοσηλευτές, εργάζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες οι
φυσικοθεραπευτές.

Σήµερα σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Π.Σ.Φ σε πολλά Νοσοκοµεία που νοσηλεύονται ασθενείς µε
Covid-19, έχουν προσβληθεί εργαζόµενοι φυσικοθεραπευτές από κορωνοϊό λόγω των υπηρεσιών που
παρέχουν στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, εργάζονται σε θαλάµους
νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές κ.λπ..),
ενώ έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για παρατεταµένο χρόνο µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς.

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί της άµεσης
ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την
Πολιτική Ηγεσία, θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί.

Άλλωστε, λαµβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κ.
Σκυλακάκη «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις και να
προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής», θα θέλαµε
να µνηµονεύσουµε την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ.
Απόφασης: 75/2020), που δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του ΚΑΤ περί της
καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών απασχόλησής
τους.

Σήµερα όµως έχουµε και πολλούς νοσούντες φυσικοθεραπευτές εργαζόµενους στα νοσοκοµεία.

Γιατί ειδικά οι φυσικοθεραπευτές, έχουν παρατεταµένη επαφή µε όσους παρέχουν υπηρεσίες είτε στις
ΜΕΘ, είτε στους θαλάµους νοσηλείας.Σύµφωνα µε επίσηµο άρθρο του Π.Ο.Υ. (https://psf.org.gr/psf-news-
6427.htm), οι φυσικοθεραπευτές έχουν σηµαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των ασθενών µε COVID-19 µε
την παρέµβαση του φυσικοθεραπευτή στην αρχή της νοσηλείας να θεωρείται εξόχως σηµαντική.

Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεσή των φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως σωµατικές εκκρίσεις
των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίµα) και,
συµπερασµατικά, στον κίνδυνο µόλυνσης από µεταδοτικά νοσήµατα.

Ειδικά στο σκέλος του αιτήµατος για το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που το διοικητικό
Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους, η ΑΜΕΣΗ χορήγησή του είναι υποχρέωση που προκύπτει
από το Σύνταγµα.

Γι΄ αυτό ο Π.Σ.Φ προκήρυξε τη στάση εργασίας στις 2 Δεκεµβρίου 2020 και καλείται η Κυβέρνηση:να
χορηγήσει το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και να εντάξει τους φυσικοθεραπευτές στο
καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.).

Για το π.τ Πιερίας :

Μπάναλης Παναγιώτης(πρόεδρος)
Καραγιάννη Ελένη(γραµµατέας)
Βασιουρή Αγνή (ταµίας)
Γεωργιάδης Μιχάλης (αντιπρόσωπος π.τ στον ΠΣΦ)
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Γενική στάση εργασίας φυσικοθεραπευτών λόγω επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας.

Γενική στάση εργασίας φυσικοθεραπευτών
λόγω επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των
Νοσοκοµείων όλης της χώρας,
για την Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου 2020,
προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ. Αίτηµα
της κινητοποίησης, η οποία έχει
την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, είναι η άµεση
ένταξη όλων των
Φυσικοθεραπευτών των Δηµοσίων δοµών
Υγείας και Πρόνοιας, στο καθεστώς
των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων
(Β.Α.Ε.) και η χορήγηση στους
δικαιούχους του επιδόµατος επικίνδυνης και
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ανθυγιεινής εργασίας.
Με επείγουσα επιστολή του προς τους
αρµόδιους Υπουργούς, η οποία
κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, ο Π.Σ.Φ.
επισηµαίνει πως κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας από τον κορωνοϊό,
σύσσωµη η ελληνική κοινωνία
συνειδητοποίησε τον βαθµό και την έκταση
του επικίνδυνου και
ανθυγιεινού χαρακτήρα της εργασίας του
υγειονοµικού προσωπικού στις
Δηµόσιες Δοµές Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
Σε αυτόν, µαζί µε τους
ιατρούς και τους νοσηλευτές, εργάζονται
κάτω από εξαιρετικά αντίξοες,
επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες οι
φυσικοθεραπευτές.
Σήµερα σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του
Π.Σ.Φ σε πολλά Νοσοκοµεία
που νοσηλεύονται ασθενείς µε Covid-19,
έχουν προσβληθεί εργαζόµενοι
φυσικοθεραπευτές από κορωνοϊό λόγω των
υπηρεσιών που παρέχουν στα
πλαίσια των καθηκόντων του.
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Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας
Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας, για την Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου
2020, προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ.

Αίτηµα της κινητοποίησης, η οποία έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, είναι η άµεση ένταξη όλων των
Φυσικοθεραπευτών των Δηµοσίων δοµών Υγείας και Πρόνοιας, στο καθεστώς των βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.) και η χορήγηση στους δικαιούχους του επιδόµατος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας. 

Με επείγουσα επιστολή του προς τους αρµόδιους Υπουργούς, η οποία κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, ο
Π.Σ.Φ. επισηµαίνει πως κατά τη διάρκεια της πανδηµίας από τον κορωνοϊό, σύσσωµη η ελληνική κοινωνία
συνειδητοποίησε τον βαθµό και την έκταση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού χαρακτήρα της εργασίας του
υγειονοµικού προσωπικού στις Δηµόσιες Δοµές Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Σε αυτόν, µαζί µε τους ιατρούς
και τους νοσηλευτές, εργάζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες οι
φυσικοθεραπευτές. 

Σήµερα σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Π.Σ.Φ σε πολλά Νοσοκοµεία που νοσηλεύονται ασθενείς µε
Covid-19, έχουν προσβληθεί εργαζόµενοι φυσικοθεραπευτές από κορωνοϊό λόγω των υπηρεσιών που
παρέχουν στα πλαίσια των καθηκόντων του. 

Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, εργάζονται σε θαλάµους
νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές κ.λπ..),
ενώ έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για παρατεταµένο χρόνο µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς. 

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί της άµεσης
ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την
Πολιτική Ηγεσία, θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί. 

Άλλωστε, λαµβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κ.
Σκυλακάκη «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις και να
προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής», θα θέλαµε
να µνηµονεύσουµε την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ.
Απόφασης: 75/2020), που δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του ΚΑΤ περί της
καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών απασχόλησής
τους. 

Σήµερα όµως έχουµε και πολλούς νοσούντες φυσικοθεραπευτές εργαζόµενους στα νοσοκοµεία. 

Γιατί ειδικά οι φυσικοθεραπευτές, έχουν παρατεταµένη επαφή µε όσους παρέχουν υπηρεσίες είτε στις
ΜΕΘ, είτε στους θαλάµους νοσηλείας.Σύµφωνα µε επίσηµο άρθρο του Π.Ο.Υ. (https://psf.org.gr/psf-news-
6427.htm), οι φυσικοθεραπευτές έχουν σηµαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των ασθενών µε COVID-19 µε
την παρέµβαση του φυσικοθεραπευτή στην αρχή της νοσηλείας να θεωρείται εξόχως σηµαντική. 

Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεσή των φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως σωµατικές εκκρίσεις
των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίµα) και,
συµπερασµατικά, στον κίνδυνο µόλυνσης από µεταδοτικά νοσήµατα. 

Ειδικά στο σκέλος του αιτήµατος για το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που το διοικητικό
Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους, η ΑΜΕΣΗ χορήγησή του είναι υποχρέωση που προκύπτει
από το Σύνταγµα. 

Γι΄ αυτό ο Π.Σ.Φ προκήρυξε τη στάση εργασίας στις 2 Δεκεµβρίου 2020 και καλείται η Κυβέρνηση:να
χορηγήσει το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και να εντάξει τους φυσικοθεραπευτές στο
καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.). 

Για  το π.τ Πιερίας : 

Μπάναλης Παναγιώτης(πρόεδρος) 
Καραγιάννη Ελένη(γραµµατέας) 
Βασιουρή Αγνή (ταµίας) 
Γεωργιάδης Μιχάλης (αντιπρόσωπος π.τ στον ΠΣΦ)

https://pierikialithia.blogspot.com/2020/12/blog-post_62.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/alithia+(%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%91)


https://odelalis.gr/

 Publication date: 01/12/2020 10:22

 Alexa ranking (Greece): 2288

 https://odelalis.gr/stasi-ergasias-ton-fysikotherapeyton-ton-nosokomeion-tin-tetarti...

Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων την Τετάρτη 2
Δεκεµβρίου

 

 

Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας, για την Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου
2020, προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ. Αίτηµα της κινητοποίησης, η
οποία έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, είναι η  άµεση ένταξη όλων των Φυσικοθεραπευτών των
Δηµοσίων δοµών Υγείας και Πρόνοιας, στο καθεστώς των βαρέων και  ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.)
και η χορήγηση στους δικαιούχους του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Με επείγουσα επιστολή του προς τους αρµόδιους Υπουργούς, η οποία κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, ο
Π.Σ.Φ. επισηµαίνει πως κατά τη διάρκεια της πανδηµίας από τον κορωνοϊό, σύσσωµη η ελληνική κοινωνία
συνειδητοποίησε τον βαθµό και την έκταση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού χαρακτήρα της εργασίας του
υγειονοµικού προσωπικού στις Δηµόσιες Δοµές Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Σε αυτόν, µαζί µε τους ιατρούς
και τους νοσηλευτές, εργάζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες οι
φυσικοθεραπευτές.

Σήµερα σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Π.Σ.Φ σε πολλά  Νοσοκοµεία που νοσηλεύονται ασθενείς µε
Covid-19, έχουν προσβληθεί εργαζόµενοι φυσικοθεραπευτές από κορωνοϊό λόγω των υπηρεσιών που
παρέχουν στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, εργάζονται σε θαλάµους
νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές  κ.λπ..),
ενώ έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για παρατεταµένο χρόνο µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς.

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί της άµεσης
ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την 
Πολιτική Ηγεσία, θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί.

Άλλωστε, λαµβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονοµικών, κ.
Σκυλακάκη «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις και να
προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής», θα θέλαµε
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να µνηµονεύσουµε την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ.
Απόφασης: 75/2020), που δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του ΚΑΤ περί της
καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών απασχόλησής
τους.

Σήµερα όµως έχουµε και πολλούς νοσούντες φυσικοθεραπευτές εργαζόµενους στα νοσοκοµεία.

Γιατί  ειδικά οι φυσικοθεραπευτές, έχουν παρατεταµένη επαφή µε όσους παρέχουν υπηρεσίες είτε στις
ΜΕΘ, είτε στους θαλάµους νοσηλείας. Σύµφωνα µε επίσηµο άρθρο του Π.Ο.Υ. (https://psf.org.gr/psf-news-
6427.htm), οι φυσικοθεραπευτές έχουν σηµαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των ασθενών µε COVID-19 µε
την  παρέµβαση του φυσικοθεραπευτή στην αρχή της νοσηλείας να θεωρείται εξόχως σηµαντική.

Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεσή των φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως σωµατικές εκκρίσεις
των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίµα) και,
συµπερασµατικά, στον κίνδυνο µόλυνσης από µεταδοτικά νοσήµατα.

Ειδικά στο σκέλος του αιτήµατος για το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που το διοικητικό
Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους, η ΑΜΕΣΗ χορήγησή του είναι υποχρέωση που προκύπτει
από το Σύνταγµα.

Γι΄ αυτό ο Π.Σ.Φ προκήρυξε τη στάση εργασίας στις 2 Δεκεµβρίου 2020 και καλείται η Κυβέρνηση: να
χορηγήσει το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και να εντάξει τους φυσικοθεραπευτές στο
καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.).

 

Για  το π.τ Πιερίας :

Μπάναλης Παναγιώτης(πρόεδρος)

Καραγιάννη Ελένη(γραµµατέας)

Βασιουρή Αγνή (ταµίας)

Γεωργιάδης Μιχάλης (αντιπρόσωπος π.τ στον ΠΣΦ)
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Στάση εργασίας οι φυσικοθεραπευτές των νοσοκομείων σε Μεσσηνία και Λακωνία
Σιη σχάση εργασίας που προκήρυξε

ο πανελλήνιος σύλλογος χους συμμε
χέχουν σήμερα οι φυσικοθεραπευχές
χων νοσοκομείων σε Μεσσηνία και
Λακωνία Αίχημα χης κινηχοποίησης η

οποία έχει χην κάλυψη και χης ΠΟΕΔΗΝ
είναι η άμεση ένχαξη όλων χων

φυσικοθεραπευχών χων δημόσιων
δομών Υγείας και Πρόνοιας σχο καθε
σχώς χων βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελμάχων ΒΑΕ και η χορήγηση

σχους δικαιούχους χου επιδόμαχος επικίνδυνης

και ανθυγιεινής εργασίας
Με επείγουσα επισχολή χου προς

χους αρμόδιους υπουργούς η οποία
κοινοποιείχαι σχον πρωθυπουργό ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευχών

επισημαίνει πως καχά χη διάρκεια

χης πανδημίας χου κορονοϊού
σύσσωμη η ελληνική κοινωνία συνει
δηχοποίησε χον βαθμό και χην έκχαση
χου επικίνδυνου και ανθυγιεινού χα

ρακχήρα χης εργασίας χου υγειονομικού
προσωπικού σχις δημόσιες δομές παροχής

υπηρεσιών υγείας Σε αυχόν
μαζί με χους ιαχρούς και χους νοση
λευχές εργάζονχαι κάχω από εξαιρεχικά
ανχίξοες επικίνδυνες και ανθυγιεινές
συνθήκες οι φυσικοθεραπευχές Σήμερα
σύμφωνα με χα επίσημα σχοιχεία χου
ΠΣΦ σε πολλά νοσοκομεία που νο
σηλεύονχαι ασθενείς με Covid-19
έχουν προσβληθεί εργαζόμενοι φυσι

κοθεραπευχές από κορονοϊό λόγω χων

υπηρεσιών που παρέχουν σχα πλαίσια
χων καθηκόνχων χους Είναι γνωσχό
όχι οι φυσικοθεραπευχές καχά χην παροχή

χων υπηρεσιών χους εργάζονχαι
σε θαλάμους νοσηλείας όπως ακριβώς
και οι άλλοι επαγγελμαχίες υγείας ιαχροί
νοσηλευχές παρασκευασχές κ.λπ
ενώ έρχονχαι σε άμεση και σχενή επαφή
για παραχεχαμένο χρόνο με χους νοσηλευόμενους

ασθενείς Ως εκ χούχου

χο διαχρονικό αίχημα χου Πανελληνίου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευχών περί χης
άμεσης ένχαξης χων φυσικοθεραπευχών

αφενός σχο καθεσχώς χων ΒΑΕ

αφεχέρου σχους δικαιούχους χου επιδόμαχος

επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που έχει χαρακχηρισχεί πολλές
φορές δίκαιο από χην πολιχική ηγεσία
θα πρέπει επιχέλους να ικανοποιηθεί
καλούν χην κυβέρνηση οι φυσικοθε
ραπευχές
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ΥΓΕΙΑ
Τετάρτη 02/12/2020 - 10:11

Από το ΑΧΕΠΑ

Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι φυσικοθεραπευτές των
νοσοκομείων όλης της χώρας, με απόφαση του Πανελλήνιου Συλλόγου.

Αίτημα της κινητοποίησης είναι η άμεση ένταξη όλων στο καθεστώς των Βαρέων και
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και η χορήγηση στους δικαιούχους του επιδόματος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Οι φυσικοθεραπευτές, όπως και οι υπόλοιποι
εργαζόμενοι των δημόσιων μονάδων Υγείας, εργάζονται μέσα σε συνθήκες αυξανόμενης
εντατικοποίησης, καθότι ακόμα και με βάση τους ανεπαρκέστατους οργανισμούς των
δημόσιων μονάδων Υγείας, παραμένουν κενές πολλές οργανικές θέσεις. Η χρόνια
καταπόνηση, λόγω της φύσης της εργασίας, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση λόγω
των ελλείψεων προσωπικού, έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της υγείας τους, με
συχνότερη την εμφάνιση παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος. 

Oι φυσικοθεραπευτές σε ΑΧΕΠΑ και «Παπανικολάου» πραγματοποίησαν συμβολικές
κινητοποιήσεις έξω από τα νοσοκομεία. Οι φυσικοθεραπευτές, μαζί με τους ιατρούς και
τους νοσηλευτές, εργάζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές
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συνθήκες. Έρχονται σε άμεση και στενή επαφή για παρατεταμένο χρόνο με τους
νοσηλευόμενους ασθενείς. Μάλιστα σήμερα αρκετοί από τους νοσούντες υγειονομικούς
είναι φυσικοθεραπευτές των νοσοκομείων.

Από το «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη
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