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Πιερία
Κατερίνη
Το π.τ φυσικοθεραπευτών Πιερίας καταδικάζει με τον χειρότερο τρόπο την κυβέρνηση,
για την  απόφαση της να μην εντάξει τους νοσοκομειακούς  φυσικοθεραπευτές στα Β.Α.Ε.
Είναι μια  εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση με όλες τις έγκυρες επιστημονικές έρευνες και
ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που αναδεικνύει την προσφορά των
φυσικοθεραπευτών ως καταλυτική για την οριστική απεμπλοκή των ασθενών με covid19
από τα συνοδά συμπτώματα και τις επιπλοκές.

Το συγκεκριμένο αίτημα διεκδικείται αρκετά χρόνια τώρα και όχι το τελευταίο διάστημα
λόγω πανδημίας. Οι νοσοκομειακοί φυσικοθεραπευτές είναι σε καθημερινή βάση
εκτεθειμένοι σε μια σειρά μολυσματικών κινδύνων που αυτομάτως το λειτούργημα τους
καθίσταται στην ίδια κατηγορία με όσα ακόμη επαγγέλματα κατά καιρούς
ενσωματώθηκαν στα Β.Α.Έ. Το π.τ. Πιερίας θα δρομολογήσει στο αμέσως επόμενο
διάστημα διαδικασίες για συνεργασία με τους τοπικούς βουλευτές για την διόρθωση μιας
αδικαιολόγητα μεγάλης αδικίας  

Με εκτίμηση το δ.σ.

      Μπάναλης Παναγιώτης (πρόεδρος)

      Καραγιάννη Ελένη (γραμματέας)

      Βασιουρή Αγνή (ταμίας)

      Γεωργιάδης Μιχάλης (αντιπρόσωπος του τμήματος στον Π.Σ.Φ)

Σχετικά Θέματα
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Φυσικοθεραπευτές Πιερίας – Ανακοίνωση
Το π.τ φυσικοθεραπευτών Πιερίας καταδικάζει µε τον χειρότερο τρόπο την κυβέρνηση…

για την απόφαση της να µην εντάξει τους νοσοκοµειακούς φυσικοθεραπευτές στα Β.Α.Ε.

Είναι µια εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση µε όλες τις έγκυρες επιστηµονικές έρευνες και ανακοινώσεις
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, που αναδεικνύει την προσφορά των φυσικοθεραπευτών ως
καταλυτική για την οριστική απεµπλοκή των ασθενών µε covid19 από τα συνοδά συµπτώµατα και τις
επιπλοκές.

Το συγκεκριµένο αίτηµα διεκδικείται αρκετά χρόνια τώρα και όχι το τελευταίο διάστηµα λόγω πανδηµίας.

Οι νοσοκοµειακοί φυσικοθεραπευτές είναι σε καθηµερινή βάση εκτεθειµένοι σε µια σειρά µολυσµατικών
κινδύνων που αυτοµάτως το λειτούργηµα τους καθίσταται στην ίδια κατηγορία µε όσα ακόµη
επαγγέλµατα κατά καιρούς ενσωµατώθηκαν στα Β.Α.Έ. Το π.τ. Πιερίας θα δροµολογήσει στο αµέσως
επόµενο διάστηµα διαδικασίες για συνεργασία µε τους τοπικούς βουλευτές για την διόρθωση µιας
αδικαιολόγητα µεγάλης αδικίας
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Φυσικοθεραπευτές Πιερίας: Καταδικάζουµε την απόφαση της κυβέρνησης για
τα Β.Α.Ε.

 

 

Σε ανακοίνωσή του το Περιφερειακό Τµήµα  Φυσικοθεραπευτών Πιερίας υπογραµµίζει τα
ακόλουθα:

Το π.τ. φυσικοθεραπευτών Πιερίας καταδικάζει µε τον χειρότερο τρόπο την κυβέρνηση, για την απόφαση
της να µην εντάξει τους νοσοκοµειακούς φυσικοθεραπευτές στα Β.Α.Ε.

Είναι µια εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση µε όλες τις έγκυρες επιστηµονικές έρευνες και ανακοινώσεις
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, που αναδεικνύει την προσφορά των φυσικοθεραπευτών ως
καταλυτική για την οριστική απεµπλοκή των ασθενών µε covid19 από τα συνοδά συµπτώµατα και τις
επιπλοκές.

Το συγκεκριµένο αίτηµα διεκδικείται αρκετά χρόνια τώρα και όχι το τελευταίο διάστηµα λόγω πανδηµίας.
Οι νοσοκοµειακοί φυσικοθεραπευτές είναι σε καθηµερινή βάση εκτεθειµένοι σε µια σειρά µολυσµατικών
κινδύνων που αυτοµάτως το λειτούργηµα τους καθίσταται στην ίδια κατηγορία µε όσα ακόµη
επαγγέλµατα κατά καιρούς ενσωµατώθηκαν στα Β.Α.Έ.

Το π.τ. Πιερίας θα δροµολογήσει στο αµέσως επόµενο διάστηµα διαδικασίες για συνεργασία µε τους
τοπικούς βουλευτές για την διόρθωση µιας αδικαιολόγητα µεγάλης αδικίας.
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Φυσικοθεραπευτές Πιερίας - Ανακοίνωση
Το π.τ φυσικοθεραπευτών Πιερίας
καταδικάζει µε τον χειρότερο τρόπο την
κυβέρνηση...

για την απόφαση της να µην εντάξει τους
νοσοκοµειακούς φυσικοθεραπευτές στα
Β.Α.Ε.

Είναι µια εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση
µε όλες τις έγκυρες επιστηµονικές έρευνες
και ανακοινώσεις του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας, που αναδεικνύει την
προσφορά των φυσικοθεραπευτών ως
καταλυτική για την οριστική απεµπλοκή
των ασθενών µε covid19 από τα συνοδά
συµπτώµατα και τις επιπλοκές.

Το συγκεκριµένο αίτηµα διεκδικείται αρκετά χρόνια τώρα και όχι το τελευταίο διάστηµα λόγω πανδηµίας. 

Οι νοσοκοµειακοί φυσικοθεραπευτές είναι σε καθηµερινή βάση εκτεθειµένοι σε µια σειρά µολυσµατικών
κινδύνων που αυτοµάτως το λειτούργηµα τους καθίσταται στην ίδια κατηγορία µε όσα ακόµη
επαγγέλµατα κατά καιρούς ενσωµατώθηκαν στα Β.Α.Έ. Το π.τ. Πιερίας θα δροµολογήσει στο αµέσως
επόµενο διάστηµα διαδικασίες για συνεργασία µε τους τοπικούς βουλευτές για την διόρθωση µιας
αδικαιολόγητα µεγάλης αδικίας 
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Δημήτρης Κώττας 14 Δεκεμβρίου 2020

Π. Λυμπερίδης: “Να ενταχθούμε στα βαρέα και
ανθυγιεινά επαγγέλματα” (Βίντεο)

infonews24.gr/2020/12/14/p-lymperidis-quot-na-entachthoyme-sta-varea-anthygieina-epaggelmata-quot

Την ένταξη του κλάδου τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ζήτησε με παρέμβασή του,
στην  “ΚΑΛΗΜΕΡΑ” με τον Γιώργο Αυτιά, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος Λυμπερίδης.

Το αίτημα υπάρχει από το 2012, μάλιστα με επείγουσα επιστολή προς τους αρμόδιους
Υπουργούς, η οποία κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, ο Π.Σ.Φ. επισημαίνει πως κατά τη
διάρκεια της πανδημίας από τον νέο κορωνοϊό, 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.

Watch Video At: https://youtu.be/fsRnUbPuFsc

*το βίντεο δημοσίευσε στο Facebook, ο κύριος Λυμπερίδης

Κοινοποίηση
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news4health.gr/health-news/5406/oi-fysikotherapeftes-dimosion-nosokomeion-zitoyn-entaksi-sta-vae-kai-epidoma-
xristougennon

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020
News4Health Team

112 0

PEXELS
Το σωματείο εργαζομένων του Θριάσειου Νοσοκομείου με επιστολή του στο Υπουργείο
Υγείας, ζήτησε τη χορήγηση επιδόματος Χριστουγέννων και επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας και την ένταξη στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα των Φυσικοθεραπευτών
των Δημοσίων Νοσοκομείων.

Με αφορμή την τρέχουσα δημόσια συζήτηση που αφορά στην χορήγηση επιδόματος
Χριστουγέννων και στην ένταξη των Φυσικοθεραπευτών του Ε.Σ.Υ στα Β.Α.Ε καθώς και
στην χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος, οι Φυσικοθεραπευτές του «ΘΡΙΑΣΙΟΥ»
Νοσοκομείου Ελευσίνας, (νοσοκομείο αναφοράς Covid-19, με δύο κλινικές και δύο Μ.Ε.Θ
Covid-19 σε πλήρη λειτουργία), ανέφεραν ότι δικαιούντα τις συγκεκριμένες παροχές για
τους εξής λόγους. 

Οι Φυσικοθεραπευτές εργάζονται, όπως έκαναν ανέκαθεν ενταγμένοι στο Ε.Σ.Υ, σε
επικίνδυνες, ανθυγιεινές συνθήκες, εκτεθειμένοι σε βιολογικούς και φυσικούς
παράγοντες κινδύνου,
Η χρόνια καταπόνηση τους, λόγω της φύσης της εργασίας τους, έχει ως αποτέλεσμα
την επιβάρυνση της υγεία τους με συχνότερη την εμφάνιση μυοσκελετικών
παθήσεων,
Η έκθεση τους σε πάσης φύσεως σωματικές εκκρίσεις και αερόλυμα, αυξάνει τον
κίνδυνο νοσηρότητας από μεταδοτικά και λοιμώδη νοσήματα,
Στις σημερινές συνθήκες και από την αρχή της πανδημίας έχουν σημαντικό και
ενεργό ρόλο σε όλες τις φάσεις αποκατάστασης ασθενών Covid-19. Η παρέμβαση
τους σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ χαρακτηρίζεται ως «εξόχως σημαντική». Η παρέμβαση
αυτή παρέχεται καθημερινώς, σε δύο βάρδιες καθώς επίσης Σαββάτο Κυριακή και
αργίες από τους Φυσικοθεραπευτές του Νοσοκομείου μας.

«Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα συζητείται η χορήγηση επιδόματος
Χριστουγέννων σε γιατρούς και νοσηλευτές των ΜΕΘ Covid-19, αποκλείοντας πιθανώς
τόσο τους Φυσικοθεραπευτές όσο και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα δημόσια
νοσοκομεία. Θεωρούμε αυτονόητο ως ελάχιστη αναγνώριση της διαχρονικής προσφοράς
του Κλάδου μας, να συμπεριληφθούμε στη χορήγηση του επιδόματος Χριστουγέννων και
οποιουδήποτε μελλοντικού επιδόματος» καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους.

Μάθε όλα τα νέα από τον χώρο της υγείας
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Να λάβουν οι φυσικοθεραπευτές επίδομα
Χριστουγέννων και να ενταχθούν στα ΒΑΕ

902.gr/eidisi/ygeia/245320/na-lavoyn-oi-fysikotherapeytes-epidoma-hristoygennon-kai-na-entahthoyn-sta-vae

Με νέα ορμή για να ανταποκριθεί στις σύνθετες ανάγκες της πάλης σε συνθήκες
πανδημίας και όξυνσης των ανταγωνισμών, για να μην πληρώσουν οι λαοί την
καπιταλιστική κρίση (VIDEO - ΦΩΤΟ)

Παρέμβαση στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης ενάντια στον αντιλαϊκό κρατικό
προϋπολογισμό (VIDEO - ΦΩΤΟ)

Αλ. Παπαρήγα: Οι διαφωνίες ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ είναι για τη διαχείριση των συμφερόντων του
κεφαλαίου (VIDEO)

Φωτό αρχείου

Να συμπεριληφθούν οι φυσικοθεραπευτές στη χορήγηση του επιδόματος Χριστουγέννων
και οποιουδήποτε μελλοντικού επιδόματος και να ενταχθεί ο κλάδος στα Βαρέα
Ανθυγιεινά Επαγγέλματα ζητά το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο και
φυσικοθεραπευτές του νοσοκομείου.

Σημειώνουν ότι οι φυσικοθεραπευτές εργάζονται, όπως έκαναν ανέκαθεν ενταγμένοι στο
ΕΣΥ, σε επικίνδυνες, ανθυγιεινές συνθήκες, εκτεθειμένοι σε βιολογικούς και φυσικούς
παράγοντες κινδύνου. Η χρόνια καταπόνησή τους, λόγω της φύσης της εργασίας τους,
έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της υγεία τους με συχνότερη την εμφάνιση
μυοσκελετικών παθήσεων. Η έκθεσή τους σε πάσης φύσεως σωματικές εκκρίσεις και
αερόλυμα αυξάνει τον κίνδυνο νοσηρότητας από μεταδοτικά και λοιμώδη νοσήματα.

Δελτίο Εργατικών Ειδήσεων 14 Δεκεμβρίου 2020 (VIDEO)

«Η πανδημία αποκάλυψε όλη την απανθρωπιά του συστήματός σας» (VIDEO)

Μ. Κομνηνάκα: Να μειωθεί ο ΦΠΑ στα νησιά (VIDEO)
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Με την περιήγηση στο 902.gr αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την πολιτική
απορρήτου του ιστότοπου.
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