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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Ζητούν ένταξη στα βαρέα
Από 

κορονοϊό έχουν προσβληθεί δεκάδες φυσικοθεραπείες 

νοσοκομείων της χώρας. Αυτό 

σύμφωνα με τον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
«δεν είναι ενθαρρυντικό και καταδεικνύει την
επικινδυνότητα της εργασίας των φυσικοθεραπευτών, 

καθώς και του συνόλου των υγειονομικών 
των δημοσίων νοσοκομείων και των λοιπών 

δομών υγείας».
Χθες οι φυσικοθεραπευτές πραγματοποίησαν
στάση εργασίας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
«δεδομένων των δύσκολων και επικίνδυνων
συνθηκών εργασίας των φυσικοθεραπευτών, ζητεί 

την άμεση ένταξη όλων των Φυσικοθεραπευτών 
των Δημοσίων δομών Υγείας και Πρόνοιας, 

στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελμάτων (ΒΑΕ) και τη χορήγηση στους δικαιούχους 

του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 

εργασίας».
Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Κρίσης Βαρέων και
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα παραδώσει εντός
των επομένων ημερών τη λίστα των δικαιούχων.
Επιπροσθέτως το Σωματείο Εργαζομένων του
«Αγίου Ανδρέα» ζητάει στο πλαίσιο της διόρθωσης 

του Οργανισμού του νοσοκομείου, την ένταξη 
των φυσικοθεραπευτών ως αυτόνομο τμήμα.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Με στάση εργασίας στα νοσοκομεία όλης της χώρας
απαίτησε την ένταξη στα ΒΑΕ

Την
άμεση ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

και τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας απαίτησαν χτες οι φυ

σικοθεραπευτές των νοσοκομείων όλης της χώρας
κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής στάσης εργασίας
με απόφαση του Πανελλήνιου Συλλόγου τους Συμβολικές

παραστάσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν
στο θριάσιο Νοσοκομείο όπου την κινητοποίηση στήριξε

το Σωματείο Εργαζομένων
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 μυοσκελε
τικού συστήματος

Συμβολικές κινητοποιήσεις στις εισόδους των νοσοκομείων

πραγματοποίησαν χτες το πρωί οι φυσιοθεραπευτές
και σε ΑΧΕΠΑ Παπανικολάου και άλλα

νοσοκομεία της θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της στάσης

εργασίας
Οπως τόνισαν μαζί με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές

εργάζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες επικίνδυνες

και ανθυγιεινές συνθήκες Ερχονται σε άμεση
και στενή επαφή για παρατεταμένο χρόνο με τους

νοσηλευόμενους ασθενείς Μάλιστα σήμερα αρκετοί
από τους νοσούντες υγειονομικούς είναι φυσιοθεραπευτές

των νοσοκομείων
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΔΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
Ζητούν ένταξη στα Βαρέα και
Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Με αίτημα την ένταξη σία Βαρέα και

Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και χορήγηση
επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
έχει προκηρύξει για σήμερα Τετάρτη 2/12
δίωρη στάση εργασίας 8 π μ 10 π μ
ίων φυσικοθεραπευτών των Νοσοκομείων
όλης της χώρας Στη σχετική ανακοίνωση
ο ΠΦΣ ιονίζει ότι από κορονοϊό έχουν
προσβληθεί φυσιοθεραπευτές σε
τουλάχιστον δέκα νοσοκομεία της χώρας
Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει
μέχρι στιγμής ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών 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 Ο Πρόεδρος του ΠΣΦ

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 όήοι οι υγειονομικοί εργάζονται κάτω
από εξαιρετικά αντίξοες επικίνδυνες και
ανθυγιεινές συνθήκες καθώς έρχονται σε

άμεση και στενή επαφή για παρατεταμένο
χρόνο με mus νοσηλευόμενους ασθενείς
Ως εκ τούτου το διαχρονικό αίτημα
του Πανεβ/Ιηνίου Συήήόγου
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 ποήήές

φορές δίκαιο από την Κυβέρνηση ήρθε η

ώρα να ικανοποιηθεί
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Δίωρη Στάση Εργασίας, σήµερα, των Φυσικοθεραπευτών, που ζητούν ένταξη
στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

 Καθώς δεκάδες φυσικοθεραπευτές νοσοκοµείων της χώρας έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό,
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητά την ένταξη όλων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά
Επαγγέλµατα και χορήγηση επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας.

 

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.

Να σηµειωθεί ότι 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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Στάση εργασίας οι φυσικοθεραπευτές των νοσοκοµείων σε Μεσσηνία και
Λακωνία

Στη στάση εργασίας που προκήρυξε ο πανελλήνιος σύλλογός τους συµµετέχουν σήµερα οι
φυσικοθεραπευτές των νοσοκοµείων σε Μεσσηνία και Λακωνία.

Αίτηµα της κινητοποίησης, η οποία έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, είναι η άµεση ένταξη όλων των 
φυσικοθεραπευτών των δηµόσιων δοµών Υγείας και Πρόνοιας στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων (ΒΑΕ) 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
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών επισηµαίνει πως κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του
κορονοϊού, 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 ΠΣΦ σε πολλά νοσοκοµεία που νοσηλεύονται ασθενείς µε Covid-19, έχουν προσβληθεί
εργαζόµενοι φυσικοθεραπευτές από κορονοϊό λόγω των υπηρεσιών που παρέχουν στα πλαίσια των
καθηκόντων τους. 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 ΒΑΕ,
αφετέρου στους δικαιούχους του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει
χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την πολιτική ηγεσία, θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί”,
καλούν την κυβέρνηση οι φυσικοθεραπευτές.
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Στάση εργασίας φυσικοθεραπευτών των νοσοκομείων όλης της χώρας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.anexartitos.gr/stasi-ergasias-fysikotherapeyton-ton-nosokomeion-olis-tis-choras?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=stasi-ergasias-fysikotherapeyton-ton-nosokomeion-olis-tis-choras


http://www.rizospastis.gr/page.do

 Publication date: 03/12/2020 05:44

 Alexa ranking (Greece): 1317

 https://www.rizospastis.gr/story.do?id=11033329

ΑΧΕΠΑ

«Θριάσιο»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: Με στάση εργασίας στα
νοσοκοµεία όλης της χώρας απαίτησε την ένταξη στα ΒΑΕ

Την άµεση ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα και τη χορήγηση επιδόµατος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας απαίτησαν χτες οι φυσικοθεραπευτές των
νοσοκοµείων όλης της χώρας, κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής στάσης εργασίας, µε
απόφαση του Πανελλήνιου Συλλόγου τους. Συµβολικές παραστάσεις διαµαρτυρίας πραγµατοποιήθηκαν
στο Θριάσιο Νοσοκοµείο, όπου την κινητοποίηση στήριξε το Σωµατείο Εργαζοµένων.

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.

Συµβολικές κινητοποιήσεις στις εισόδους των νοσοκοµείων πραγµατοποίησαν χτες το πρωί οι
φυσικοθεραπευτές και σε ΑΧΕΠΑ, «Παπανικολάου» και άλλα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο
της στάσης εργασίας.

Οπως τόνισαν, µαζί µε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, εργάζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες,
επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες. Ερχονται σε άµεση και στενή επαφή για παρατεταµένο χρόνο µε
τους νοσηλευόµενους ασθενείς. Μάλιστα σήµερα αρκετοί από τους νοσούντες υγειονοµικούς είναι
φυσικοθεραπευτές των νοσοκοµείων.
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