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ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Διεθνής πρωτοβουλία δράσης για τον Covid-19, υποστήριξη 
εργαζομένων στις ΜΕΘ και κλινικές Covid-19 των νοσοκομείων αναφοράς» 
 
 
 

 

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. του Ι.Σ.Ν., 

Σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, υπάρχει 

αναφορά πως το Ίδρυμα θα διαθέσει οικονομική προσφορά (δωρεά)  στο 

υγειονομικό προσωπικό που εργάζεται στις ΜΕΘ των νοσοκομείων αναφοράς για 

τον COVID-19. Παράλληλα όμως, στην ίδια ανακοίνωση με τίτλο «Άμεση Υποστήριξη 

Εργαζόμενων στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων Αναφοράς», υπάρχει αναφορά πως 

δικαιούχοι της ενίσχυσης, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, θα είναι οι περίπου 5000 

νοσηλευτές, γιατροί και προσωπικό καθαριότητας των παραπάνω ΜΕΘ. 

https://www.snf.org/el/protoboulies/diethnis-protoboulia-drasis-gia-ton-covid-19/  

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών», θα ήθελε να σας ενημερώσει πως και οι 

φυσικοθεραπευτές/τριες των νοσοκομείων αναφοράς του Ε.Σ.Υ., από τη πρώτη 

στιγμή παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Μ.Ε.Θ. και τις κλινικές COVID-19 στα 

νοσοκομεία αναφοράς και δεν ανήκουν στις κατηγορίες που ανακοινώσατε ότι θα 

ενταχθούν στους δικαιούχους (νοσηλευτές, γιατροί και προσωπικό καθαριότητας). 

mailto:ppta@otenet.gr
http://www.psf.org.gr/
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Ως εκ τούτου ο αποκλεισμός τους, εκ παραδρομής από το Ίδρυμά σας, από 

την καταβολή της εν λόγω ενίσχυσης αποτελεί μια  παράλειψη καθώς, ακόμη και σε 

ΜΜΕ έχει προβληθεί πως παρέχουν οι φυσικοθεραπευτές το έργο τους στις ΜΕΘ 

και δεν μπορεί να μην υπολογιστεί η προσφορά τους στους νοσηλευόμενους, που 

για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι πολύ σημαντική καθώς σε άρθρο του 

αναφέρει:  

«Για τους ασθενείς με COVID-19, η βασική φυσιοθεραπευτική 

προτεραιότητα για την αναπνευστική οδό είναι να διατηρείται ο 

αεραγωγός καθαρός και ανεμπόδιστος από τα πτύελα ώστε να επιτρέπει 

επαρκές οξυγόνο στους πνεύμονες. Αυτή η προστασία είναι το κλειδί για 

την αποτροπή της ανάγκης σύνδεσης  των ασθενών σε αναπνευστήρα και 

της επιδείνωσης της κατάστασής τους.» 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και την ευαισθησία του Ι.Σ.Ν. να 

ενισχύσει τους εργαζόμενους υγειονομικούς που εργάζονται στην πρώτη γραμμή 

αντιμετώπισης της πανδημίας στη χώρα μας ως ένδειξη αναγνώρισης της 

αλτρουιστικής προσπάθειάς τους, ζητάμε να επαναξιολογήσετε την πρωτοβουλία 

του Δ.Σ. και να εντάξετε και τους φυσικοθεραπευτές στους δικαιούχους της 

οικονομικής προσφοράς.  

Θεωρούμε πως στις προθέσεις σας είναι η ισάξια και ισότιμη ανταμοιβή 

όλου του προσωπικού που εργάζεται στις Μ.Ε.Θ. και στις κλινικές COVID-19 των 

νοσοκομείων αναφοράς χωρίς αποκλεισμούς. 

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.  
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