
ΘΕΜΑ: « Σχετικά με την εξαίρεση του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή από την λίστα 

των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων». 

 

Κύριε Γενικέ 

 

Κατατέθηκε το πόρισμα και η ενδεικτική λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών 

επαγγελμάτων (ΒΑΕ), στον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουμάνη και τέθηκε σε ισχύ με 

το υπ. Αρ. ΦΕΚ Β΄ 2778/2011. 

Στην μακροσκελή λίστα που δημοσιεύτηκε στα Μ.Μ.Ε και στον αριθμό 31 και 32 

συμπεριλαμβάνονται κατηγορίες εργαζομένων στα: Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, 

Τράπεζες Αίματος, Μικροβιολογικά-Βιοχημικά Εργαστήρια, Κέντρα Υγιεινής Υγειονομικές 

Μονάδες  Ασφαλιστικών Οργανισμών. Αυτές οι κατηγορίες εργαζομένων αναφέρονται 

παρακάτω και είναι οι : Νοσοκόμοι, Παρασκευαστές και Βοηθοί αυτών , Τραπεζοκόμοι  

Ασθενών, Φύλακες, Θαλαμηπόλοι   Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Κλινικών, Συντηρητές 

Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορρών-εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίματος, 

καθαρίστριες, εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων, μαίες απασχολούμενες αποκλειστικά με 

την άσκηση της ειδικότητάς τους. Τελικά σύμφωνα με την πρόταση της ειδικής ομάδας 

εμπειρογνωμόνων εξαιρούνται οι: Τραπεζοκόμοι  Ασθενών , Φύλακες. 
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Στην λίστα των εργαζομένων της ειδικής κατηγορίας με αριθμό 31, έπρεπε να 

συμπεριλαμβάνονται και οι Φυσικοθεραπευτές γιατί: 

Οι Φυσικοθεραπευτές που εργάζονται σε Νοσηλευτικά ιδρύματα και κλινικές 

ασχολούνται με ασθενής που νοσηλεύονται και χρήζουν Φυσικοθεραπείας στα διάφορα 

στάδια νοσηλείας, έτσι η παρέμβαση του Φυσικοθεραπευτή αρχίζει από τις πρώτες μέρες σε 

ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας σε επίπεδο παθητικής κινητοποίησης ,πρόληψης 

των κατακλίσεων καθώς και αναπνευστικής φυσικοθεραπείας με ειδικές μεθόδους 

παροχέτευσης και ενεργητικής αναπνευστικής άσκησης (όπου αυτό είναι δυνατό). 

 Επίσης ο Φυσικοθεραπευτής θα κινητοποιήσει τον χειρουργημένο Ορθοπεδικό ασθενή που 

έχει υποβληθεί σε μια αρθροπλαστική γόνατος ή ισχίου ,καθώς επίσης τον πολυκαταγματία 

από ένα τροχαίο ατύχημα. 

Ο Φυσικοθεραπευτής θα παράσχει τις υπηρεσίες του σε έναν νευροχειρουργημένο 

ασθενή, μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση,ή έναν όγκο στο Κ.Ν.Σ. 

Ο Φυσικοθεραπευτής επίσης θα αντιμετώπιση στα διάφορα στάδια της νοσηλείας τον 

θωρακοχειρουργημένο ασθενή. 

Ο Φυσικοθεραπευτής έχει πρωτεύοντα ρόλο σε Νευρολογικούς ασθενείς με παθήσεις 

όπως εγκεφαλικά επεισόδια, σκλήρυνση κατά πλάκας και διάφορες άλλες νευρολογικές 

παθήσεις. 

Ο Φυσικοθεραπευτής θα παρέμβει σε ασθενείς με πνευμονολογικά προβλήματα όπως 

,χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες κλπ. Εφαρμόζοντας αναπνευστική φυσικοθεραπεία 

για την παροχέτευση των βρόγχων και των πνευμόνων. 

Οι εργαζόμενοι Φυσικοθεραπευτές σε ΚΑΦΚΑ , ΚΕΚΑΜΕΑ, ΚΕΠΕΠ και Ιδρύματα 

Χρονίων Παθήσεων, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος έχουν να αντιμετωπίσουν πολίτες με ειδικές 

ανάγκες ,που πολλοί από αυτούς πάσχουν από μόνιμες και σοβαρές αναπηρίες. 

Από τα αναφερόμενα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η επιβάρυνση του 

Φυσικοθεραπευτή εργαζομένου σε χώρους που περιγράφονται στο παράρτημα 31, είναι της 

ιδίας σοβαρότητας με τα υπόλοιπα επαγγέλματα υγείας που εντάσσονται στην λίστα και 

πιστεύουμε ότι κακώς έχει εξαιρεθεί το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή. 

Πιστεύουμε ότι θα εξετάσετε με προσοχή τις θέσεις του κλάδους μας για το σοβαρό αυτό 

ζήτημα της ένταξής μας στην λίστα και θα αποκαταστήσετε την αδικία  με την αγνόηση 

του επαγγέλματος που έχει συντελεστεί και πρέπει να επανεκτιμήσετε τα επαγγέλματα 

υγείας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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