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Από κορονοϊό έχουν προσβληθεί δεκάδες φυσικοθεραπευτές 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».

- Advertisement -

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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Φυσικοθεραπευτές: Ζητούν ένταξη στα βαρέα
Από κορονοϊό έχουν προσβληθεί δεκάδες φυσικοθεραπευτές 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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Λ. Μπεµπελέτση: «Να ενταχθούν οι φυσικοθεραπευτές στα βαρέα και
ανθυγιεινά» (βίντεο)

Με κύριο αίτηµα να ενταχθεί ο κλάδος στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα προχώρησαν χθες
φυσικοθεραπευτές σε όλη τη χώρα σε δίωρη στάση εργασίας. 

Ειδικότερα, το αίτηµα αυτό υπάρχει από το 2012, και ενώ πολλές άλλες ειδικότητες έχουν ήδη ενταχθεί
και απολαµβάνουν το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, οι φυσικοθεραπευτές, παρόλο που έρχονται
καθηµερινά  αντιµέτωποι µε ασθενείς µε πιθανά  ιικά  και µικροβιακά  φορτία , όπως AIDS,
έχουν εξαιρεθεί από τη λίστα . 

Για τα παραπάνω µίλησε στο evros24 η φυσικοθεραπεύτρια στο ΠΓΝΑ, Λίνα  Μπεµπελέτση, µία εκ των 8
ακόµη φυσικοθεραπευτών του νοσοκοµείου. 

«Το αίτηµα υπάρχει από το 2012 όπου οι λοιπές ειδικότητες (νοσηλευτές, τεχνολόγοι κ.ά.)
εντάχθηκαν στα βαρέα και ανθυγιεινά αλλά εξαιρέθηκαν οι φυσικοθεραπευτές» σηµείωσε
χαρακτηριστικά η κα Μπεµπελέτση, εξηγώντας ότι έκτοτε έχουν γίνει πολλές προσπάθειες επικοινωνίας µε
τις κυβερνήσεις για την ένταξη του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά. 

«Επειδή είµαστε λίγοι στα δηµόσια νοσοκοµεία, στη χώρα είναι περίπου 650 συνάδελφοι
(είµαστε µόλις 8 φυσικοθεραπευτές στο ΠΓΝΑ)  – ίσως σαν κατηγορία απλώς διέλαθε του αρχικού
σχεδιασµού» πρότεινε η ίδια ως έναν πιθανό λόγο που το αίτηµα έχει απορριφθεί τόσα χρόνια. 

«Υπάρχουν έρευνες για τη δύσκολη εργασία των φυσικοθεραπευτών στα νοσοκοµεία, και σε ότι έχει να
κάνει µε µυοσκελετικούς τραυµατισµούς αλλά και λόγω του ιικού και µικροβιακού φορτίου µε το οποίο
έρχονται σε επαφή συνεχώς στη δουλειά τους, όχι µόνο τώρα στις συνθήκες της πανδηµίας» κατέληξε
η κα Μπεµπελέτση, κάνοντας λόγο για την καθηµερινή κατάσταση που βιώνουν οι φυσικοθεραπευτές µέσα
στα νοσοκοµεία και εξηγώντας το λόγο που θα έπρεπε να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. 
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