
https://www.efsyn.gr/

 Publication date: 16/12/2020 10:15

 Alexa ranking (Greece): 103

 https://www.efsyn.gr/efkriti/koinonia/273136_irakleio-zitoyn-epidoma-hristoygenno...

Ηράκλειο: Ζητούν επίδοµα Χριστουγέννων και για τους φυσιοθεραπευτές
Τη χορήγηση επιδόµατος Χριστουγέννων αλλά και ανθυγιεινού επιδόµατος στους φυσιοθεραπευτές, ζητά
το Σωµατείο Εργαζοµένων ΠαΓΝΗ.

Σε ανακοίνωσή του το Σωµατείο τονίζει ότι η χρόνια καταπόνηση τους, λόγω της φύσης της εργασίας
τους, έχει ως αποτέλεσµα την επιβάρυνση της υγεία τους µε συχνότερη την εµφάνιση µυοσκελετικών
παθήσεων, ενώ η έκθεση τους σε πάσης φύσεως σωµατικές εκκρίσεις και αερόλυµα, αυξάνει τον κίνδυνο
νοσηρότητας από µεταδοτικά και λοιµώδη νοσήµατα.

Παράλληλα, ζητά την ένταξη των φυσικοθεραπευτών του ΕΣΥ στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα καθώς
όπως τονίζεται, «οι Φυσικοθεραπευτές εργάζονται, όπως έκαναν ανέκαθεν ενταγµένοι στο Ε.Σ.Υ, σε
επικίνδυνες, ανθυγιεινές συνθήκες, εκτεθειµένοι σε βιολογικούς και φυσικούς παράγοντες κινδύνου».

Αναλυτικά  η ανακοίνωση του Σωµατείου Εργαζοµένων ΠΑΓΝΗ:

«Με αφορµή την τρέχουσα δηµόσια συζήτηση που αφορά στην χορήγηση επιδόµατος Χριστουγέννων και
την ένταξη των Φυσικοθεραπευτών του ΕΣΥ στα Β.Α.Ε καθώς και στην χορήγηση ανθυγιεινού
επιδόµατος, το Σωµατείο Εργαζοµένων ΠαΓΝΗ τονίζει ότι 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 να συµπεριληφθούν οι φυσικοθεραπευτές  στη χορήγηση του επιδόµατος
Χριστουγέννων και οποιουδήποτε µελλοντικού επιδόµατος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ένταξη τους στα βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλµατα, καθώς και στη χορήγηση του
ανθυγιεινού επιδόµατος µαζί µε τους υπόλοιπους υγειονοµικούς».
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Σωµατείο Εργαζοµένων ΠΑΓΝΗ: «Να δοθεί στους φυσικοθεραπευτές το
επίδοµα Χριστουγέννων»

«Να  ενταχθούν οι φυσικοθεραπευτές στα  βαρέα  και ανθυγιεινά», ζητούν µεταξύ άλλων τα
µέλη του Σωµατείου

Την ένταξη των φυσικοθεραπευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και τη χορήγηση επιδόµατος
Χριστούγεννων στο συγκεκριµένο κλάδο, ζητά, µεταξύ άλλων, το Σωµατείο Εργαζοµένων του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου.

Αναλυτικότερα:

Με αφορµή την τρέχουσα δηµόσια συζήτηση που αφορά στην χορήγηση επιδόµατος Χριστουγέννων και
την ένταξη των Φυσικοθεραπευτών του ΕΣΥ στα Β.Α.Ε καθώς και στην χορήγηση ανθυγιεινού επιδόµατος,
το Σωµατείο Εργαζοµένων ΠαΓΝΗ τονίζει ότι οι Φυσικοθεραπευτές εργάζονται, όπως έκαναν ανέκαθεν
ενταγµένοι στο Ε.Σ.Υ, σε επικίνδυνες, ανθυγιεινές συνθήκες, εκτεθειµένοι σε βιολογικούς και φυσικούς
παράγοντες κινδύνου:

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 να συµπεριληφθούν οι φυσικοθεραπευτές  στη χορήγηση του επιδόµατος
Χριστουγέννων και οποιουδήποτε µελλοντικού επιδόµατος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ένταξη τους στα βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλµατα, καθώς και στη χορήγηση του
ανθυγιεινού επιδόµατος µαζί µε τους υπόλοιπους υγειονοµικούς.

https://www.neakriti.gr/article/kriti/irakleio/1599502/somateio-ergazomenon-pagni-na-dothei-stous-fusikotherapeutes-to-epidoma-hristougennon/
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Το Σωµατείο Εργαζοµένων ΠΑΓΝΗ για τους Φυσικοθεραπευτές
Το Σωµατείο Εργαζοµένων ΠΑΓΝΗ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Με αφορµή την τρέχουσα δηµόσια συζήτηση που αφορά στην χορήγηση επιδόµατος Χριστουγέννων και
την ένταξη των Φυσικοθεραπευτών του ΕΣΥ στα Β.Α.Ε καθώς και στην χορήγηση ανθυγιεινού επιδόµατος,
το Σωµατείο Εργαζοµένων ΠαΓΝΗ τονίζει ότι 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 να συµπεριληφθούν οι φυσικοθεραπευτές  στη χορήγηση του επιδόµατος
Χριστουγέννων και οποιουδήποτε µελλοντικού επιδόµατος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ένταξη τους στα  βαρέα  ανθυγιεινά  επαγγέλµατα , καθώς και στη χορήγηση
του ανθυγιεινού επιδόµατος µαζί µε τους υπόλοιπους υγειονοµικούς.
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Το Σωµατείο Εργαζοµένων ΠαΓΝΗ ζητά να χορηγηθούν επιδόµατα στους
φυσικοθεραπευτές

Με ανακοίνωσή τους το Σωµατείο Εργαζοµένων ΠαΓΝΗ ζητά τη χορήγηση επιδόµατος Χριστουγέννων και
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και ένταξης στα ΒΑΕ στους φυσικοθεραπευτές.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Με αφορµή την τρέχουσα δηµόσια συζήτηση που αφορά στην χορήγηση επιδόµατος Χριστουγέννων και
την ένταξη των Φυσικοθεραπευτών του ΕΣΥ στα Β.Α.Ε καθώς και στην χορήγηση ανθυγιεινού
επιδόµατος, το Σωµατείο Εργαζοµένων ΠαΓΝΗ τονίζει ότι 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 να συµπεριληφθούν οι φυσικοθεραπευτές  στη χορήγηση του επιδόµατος
Χριστουγέννων και οποιουδήποτε µελλοντικού επιδόµατος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ένταξη τους στα βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλµατα, καθώς και στη χορήγηση του
ανθυγιεινού επιδόµατος µαζί µε τους υπόλοιπους υγειονοµικούς».

https://www.cretapost.gr/600828/to-somatio-ergazomenon-pagni-zita-na-chorigithoun-epidomata-stous-fysikotherapeftes/
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Σωµατείο ΠΑΓΝΗ: Ζητά την ένταξη των φυσικοθεραπευτών στα βαρέα
ανθυγιεινά επαγγέλµατα

 
 
 
 
 

Την ένταξη των φυσικοθεραπευτών στα βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλµατα, καθώς και τη χορήγηση του
ανθυγιεινού επιδόµατος µαζί µε τους υπόλοιπους υγειονοµικούς, ζητά το σωµατείο Εργαζοµένων ΠΑΓΝΗ.

Η ανακοίνωση:

Με αφορµή την τρέχουσα δηµόσια συζήτηση που αφορά στην χορήγηση επιδόµατος Χριστουγέννων και
την ένταξη των Φυσικοθεραπευτών του ΕΣΥ στα Β.Α.Ε καθώς και στην χορήγηση ανθυγιεινού επιδόµατος,
το Σωµατείο Εργαζοµένων ΠαΓΝΗ τονίζει ότι 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 να συµπεριληφθούν οι φυσικοθεραπευτές  στη χορήγηση του επιδόµατος
Χριστουγέννων και οποιουδήποτε µελλοντικού επιδόµατος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ένταξη τους στα  βαρέα  ανθυγιεινά  επαγγέλµατα , καθώς και στη χορήγηση
του ανθυγιεινού επιδόµατος µαζί µε τους υπόλοιπους υγειονοµικούς.

https://www.candiadoc.gr/2020/12/16/somateio-pagni-zita-tin-entaxi-ton-fys/
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Εργαζόµενοι ΠΑΓΝΗ: Να χορηγηθούν επιδόµατα και στους φυσικοθεραπευτές

Παραµένουν εκτεθειµένοι σε φυσικούς και βιολογικούς
παράγοντες κινδύνου, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση
Με αφορµή την τρέχουσα δηµόσια συζήτηση που αφορά στην χορήγηση επιδόµατος Χριστουγέννων και
την ένταξη των Φυσικοθεραπευτών του ΕΣΥ στα Β.Α.Ε καθώς και στην χορήγηση ανθυγιεινού επιδόµατος,
το Σωµατείο Εργαζοµένων ΠαΓΝΗ τονίζει σε ανακοίνωσή του, ότι οι Φυσικοθεραπευτές εργάζονται, όπως
έκαναν ανέκαθεν ενταγµένοι στο Ε.Σ.Υ, σε επικίνδυνες, ανθυγιεινές συνθήκες, εκτεθειµένοι σε βιολογικούς
και φυσικούς παράγοντες κινδύνου.

Ακόµη, στην ίδια ανακοίνωση τονίζονται τα εξής:

"· 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 να συµπεριληφθούν οι φυσικοθεραπευτές  στη χορήγηση του επιδόµατος
Χριστουγέννων και οποιουδήποτε µελλοντικού επιδόµατος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ένταξη τους στα βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλµατα, καθώς και στη χορήγηση του
ανθυγιεινού επιδόµατος µαζί µε τους υπόλοιπους υγειονοµικούς".

https://www.cretalive.gr/kriti/ergazomenoi-pagni-na-horigithoyn-epidomata-kai-stoys-fysikotherapeytes
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Φυσικοθεραπευτές Πιερίας: Καταδικάζουμε την
απόφαση της κυβέρνησης για τα Β.Α.Ε.
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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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