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ΘΕΜΑ: «Υποστήριξη εργαζομένων στις ΜΕΘ και κλινικές Covid-19 των 
νοσοκομείων αναφοράς από Ι.Σ.Ν.» 
 

 

Αξιότιμοι κύριοι,  

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την 

αναφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο θα διαθέσει οικονομική 

προσφορά (δωρεά)  στο υγειονομικό προσωπικό που εργάζεται στις ΜΕΘ των 

νοσοκομείων αναφοράς για τον COVID-19. Στην ανακοίνωση με τίτλο «Άμεση 

Υποστήριξη Εργαζόμενων στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων Αναφοράς», αναφέρεται ότι 

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

Φυσικοθεραπευτών», θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι 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. 

Θεωρούμε πως είναι γνωστό στην ηγεσία του Υπουργείο Υγείας ο ρόλος και 

οι αρμοδιότητες των φυσικοθεραπευτών, τόσο στην οξεία φάση της εμφάνισης του 

Covid-19 στους ασθενείς, όσο και στην φάση της επανένταξής τους στην 

καθημερινότητα μετά το εξιτήριο από τις νοσοκομειακές δομές. Ο εκπρόσωπος του 

Υπουργείου Υγείας, Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, στην ενημέρωση για την 

πανδημία επισήμανε πως: «Σίγουρα είναι μια νόσος η οποία όσο πιο σοβαρά την 

περνά κανείς, αφήνει τα υπολείμματά της και θα πρέπει να υπάρχει συνεχής 

ιατρική παρακολούθηση. Βεβαίως για θέματα που αφορούν ακόμα και 

μυοσκελετική αποκατάσταση και φυσιοθεραπεία αυτών των ανθρώπων οι οποίοι 

νοσηλεύονται στις μονάδες». 

https://eody.gov.gr/0423_briefing_covid19/  

Επίσης, θεωρούμε πως είναι αναγνωρισμένος ο σημαντικός ρόλος της 

φυσικοθεραπείας στις Μ.Ε.Θ. από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, εντάσσοντας 

τους φυσικοθεραπευτές ως ισότιμα μέλη της ομάδας αντιμετώπισης των 

προβλημάτων των ασθενών. Ήδη το Υπουργείο με ανάρτηση του που αφορά το 

επικουρικό προσωπικό, εντάσσει στις απαραίτητους επαγγελματίες και το κλάδο 

των φυσικοθεραπευτών. Βέβαια οι προσλήψεις φυσικοθεραπευτών σε επικουρικό 

προσωπικό δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες κάλυψης των κενών σε 

φυσικοθεραπευτές. Ανάγκες που θα καλυφτούν μόνο με τον έγκαιρο 

προγραμματισμό μόνιμων προσλήψεων.  

https://eody.gov.gr/2-000-proslipseis-epaggelmation-ygeias/  

 Από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ι.Σ.Ν., διαπιστώθηκε ότι εκ 

παραδρομής δεν αναφέρονται οι φυσικοθεραπευτές στους δικαιούχους της εν 
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λόγω ενίσχυσης, παρόλο που παρέχουν τις υπηρεσίες τους τόσο στις ΜΕΘ και στις 

κλινικές Covid-19 όσο και στους λοιπούς 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.» 

Κύριοι, 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ζητάμε την παρέμβαση του Υπουργείου 

Υγείας στο Ι.Σ.Ν., ώστε να ενημερωθεί το Δ.Σ. του Ι.Σ.Ν. από την αρμόδια αρχή, για 

το ρόλο της φυσικοθεραπείας στους ασθενείς που πάσχουν από τον κορονοϊό, ώστε 

να ενταχθούν και οι φυσικοθεραπευτές που εργάζονται στις δομές υγείας της 

χώρας, στους δικαιούχους της οικονομικής προσφοράς του Ιδρύματος σε όσους 

εργάζονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας στη χώρα μας, 

αντιμετωπίζοντας τους ισότιμα ως μέλη της ομάδας παρέμβασης στους ασθενείς με 

Covid-19. 

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.  
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