ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Άντε να περάσει η ώρα...να περάσει κι η ζωή
Ζαλιστήκαμε να παρακολουθούμε τις τελευταίες αυτοαναιρούμενες και επικίνδυνες ανακοινώσεις του Κ.Δ.Σ.
σχετικά με την ''δήθεν'' πορεία της διαπραγμάτευσης με τον ΕΟΠΥΥ.
Πρώτα ανακοινώνουν επίσχεση λίγων ημερών με τους ασθενείς να πληρώνουν για τις φυσικοθεραπείες
τους, λες και μας χρωστούν αυτοί και όχι το κράτος και μάλιστα, μια τόσο σοβαρή απόφαση την παίρνουν
με εκφυλιστικές διαδικασίες.( διά της περιφοράς εγγράφου). Αμέσως μετά -χωρίς καν η πλειοψηφία των
συναδέλφων να έχει ενημερωθεί- την αναστέλουν για ένα μήνα διότι ανίχνευσαν λένε καλό κλίμα και
χαμόγελα από μία συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.
Οι ενέργειες της ηγεσίας του Π.Σ.Φ. ,που στηρίζεται από τις συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ της ΝΔ
και του ΠΑΣΟΚ, των τελευταίων ημερών εκθέτουν τον κλάδο στα μάτια των ασφαλισμένων και του
λαού, μας αφήνουν έρμαιο στα νύχια της κυβέρνησης, υπονομεύουν τα συμφέροντα των
φυσικοθεραπευτών.
Τί διαπραγματεύονται; Με τί στόχευση; Ποιον βοηθάει η στάση τους;
. Το επικίνδυνο της υπόθεσης δεν είναι μόνο ότι αποφασίζουν ερήμην των μελών του Π.Σ.Φ., ούτε ότι έχουν
σπείρει την σύγχυση και την αμφιβολία στους συναδέλφους που διερωτόνται σχετικά τί έγινε, πότε έγινε,
από ποιον και γιατί αποφασίστηκε, και τί κάνουμε τελικά.
Είναι μια επικίνδυνη ηγεσία, διότι με όλες τις ενέργειές της εγκλωβίζει τους συναδέλφους στο
δόκανο της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης.της Ε.Ε. και των μεγαλεμπόρων της Υγείας.
Προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι της ΄΄δήθεν΄΄ αντίστασης με συζητησούλες, παρακάμπτοντας τις
αποφάσεις των Π.Τ., χωρίς να έχει από κανέναν εξουσιοδοτηθεί να αποφασίζει και να διατάζει στη λογική
«είπα ξ'είπα» «βλέπουμε» «ξανάπα».
Αποδεικνύεται περίτρανα ακόμα μία φορά ότι:
 Διαπραγματεύονται για το πώς θα εφαρμοστούν τα claw back και rebate, ότι μόνο για διαφημιστικούς
λόγους ψέλισαν κάποτε αίτημα για την κατάργησή τους.
 Διαπαραγματεύονται στη βάση του πλαφόν της χρηματοδότησης για τη φυσικοθεραπεία, που ούτως
ή άλλως εξυπηρετεί τα σχέδια των κυβερνήσεων.
 Μήπως η επίσχεση που καλούσαν δεν είναι αυτό ακριβώς που η κυβέρνηση και το Υπουργείο θέλει;
Δηλαδή να πληρώνουν οι ασθενείς την φυσικοθεραπεία λες και δεν έχουμε όλοι χρυσοπληρώσει την
ασφάλιση και τη φοροληστεία ;
 Διαπαραγματεύονται πίσω από την πλάτη των συναδέλφων την εφαρμογή της «αξιολόγησης» και
των «θεραπευτικών πρωτοκόλλων» που θα οδηγήσουν σε συμβάσεις «πολλών ταχυτήτων»
ευνοώντας τους μεγάλους και θα οδηγήσουν στο κλείσιμο του μικρού εργαστηρίου.
 Η πολιτική του διαλόγου για ένα μήνα ακόμα, δεν είναι ακριβώς η επιδίωξη όλων των κυβερνήσεων
που μας έφτασε ως εδώ; Δεν αφοπλίζει τον κλάδο; Ιδιαίτερα σήμερα που υπάρχουν πολλές εστίες
αντίστασης με αιχμή το ασφαλιστικό, που υπάρχει αναβρασμός σε όλο το λαό για να αποσυρθεί το
νομοσχέδιο, παραμονές Απεργίας;
Πρόκειται για το ξεπούλημα των φυσικοθεραπευτών από την ηγεσία τους.
Η ΑΣΥΦ θα πρωτοστατήσει στην επιτυχία της Απεργίας την Πέμπτη 4/2, με προσυγκέντρωση 10πμ
στην πλατεία Κάνιγγος. Εκεί θα δωθεί η πρώτη απάντηση των φυσικοθεραπευτών μαζί με τους
υπόλοιπους εργαζόμενους , εκεί θα δείξουμε αν είμαστε ή όχι αποφασισμένοι να αντιπαλέψουμε τα
σχέδιά τους.
Αμέσως μετά την Απεργία, καλούμε σε έκτακτο Κ.Δ.Σ σε Γ.Σ. των Π.Τ. και σε έκτακτη γενική
συνέλευση των αντιπροσώπων μαζί με τα προεδρεία των ΠΤ , για να απολογηθεί η ηγεσία του Π.Σ.Φ.
και να αποφασίσουμε τα επόμενά μας βήματα, με άξονα το συμφέρον του κλάδου και των ασφαλισμένων.

Θέλουν να παίξουμε τη γάτα με το ποντίκι..... Να είμαστε η γάτα.

Ραντεβού στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη Ελλάδα την Πέμπτης 4/2
με το ΠΑΜΕ, τη ΠΑΣΕΒΕ, την ΟΓΕ, το ΜΑΣ.
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