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Στη Βουλή το… αίτηµα των εργαζοµένων του ΠΑΓΝΗ για επιδόµατα σε
φυσικοθεραπευτές

Το αίτηµα των εργαζοµένων του ΠΑΓΝΗ για επιδόµατα και ένσηµα βαρέα για τους φυσικοθεραπευτές των
νοσοκοµείων τέθηκε στη Βουλή µετά από ερώτηση του βουλευτή του ΜέΡΑ25, Γιώργου Λογιάδη προς τον
υπουργό Υγείας.

Αναλυτικά η ερώτηση:

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 επιστολή του 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 Σάββατο, 
Κυριακή και αργίες από τους Φυσικοθεραπευτές του Νοσοκοµείου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει µε την ένταξη τους στα βαρέα  ανθυγιεινά επαγγέλµατα, καθώς
και στη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόµατος µαζί µε τους υπόλοιπους υγειονοµικούς;

https://www.cretapost.gr/600976/sti-vouli-to-etima-ton-ergazomenon-tou-pagni-gia-epidomata-se-fysikotherapeftes/


https://www.cretalive.gr/

 Publication date: 16/12/2020 18:27

 Alexa ranking (Greece): 137

 https://www.cretalive.gr/kriti/parembasi-logiadi-gia-ta-epidomata-kai-barea-ton-fysi...

Παρέµβαση Λογιάδη για τα επιδόµατα και βαρέα των Φυσικοθεραπευτών

Κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας
Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, για τα επιδόµατα και ένσηµα βαρέα για τους Φυσικοθεραπευτές των
νοσοκοµείων, που ζητά το Σωµατείο Εργαζοµένων ΠαΓΝΗ, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25,
Γιώργος Λογιάδης.

 

Όλη η ερώτηση

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 επιστολή του 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 Σάββατο,  Κυριακή και αργίες από τους Φυσικοθεραπευτές του Νοσοκοµείου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει µε την ένταξη τους στα βαρέα  ανθυγιεινά επαγγέλµατα, καθώς
και στη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόµατος µαζί µε τους υπόλοιπους υγειονοµικούς;
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Γ. Λογιάδης: Επιδόµατα και ένσηµα βαρέα για τους φυσικοθεραπευτές των
νοσοκοµείων

Ερώτηση σχετικά µε την χορήγηση ενσήµων βαρέων και ανθυγιεινών σε υγειονοµικούς υπαλλήλους,
απέστειλε ο Βουλευτής Ηρακλείου, Γιώργος Λογιάδης.

Αναλυτικά:

«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 επιστολή του 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 Σάββατο,  Κυριακή και αργίες από τους Φυσικοθεραπευτές του
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Νοσοκοµείου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει µε την ένταξη τους στα βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλµατα,
καθώς και στη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόµατος µαζί µε τους υπόλοιπους υγειονοµικούς;»
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Εξοργιστικό! Στην κυβέρνηση θέλουν… αποδείξεις για βαρέα και ανθυγιεινά
στους φυσιοθεραπευτές!

Μάλιστα για το θέµα αυτό υπήρξε κινητοποίηση από φυσικοθεραπευτές των Νοσοκοµείων όλης της
χώρας, που προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ.. Αίτηµα της κινητοποίησης, η
οποία είχε την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, ήταν η άµεση ένταξη των Φυσικοθεραπευτών των Δηµοσίων
δοµών Υγείας και Πρόνοιας, στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.) και η
χορήγηση στους δικαιούχους του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Με επιστολή του 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.
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Δηµοσχάκης: Ένταξη των φυσιοθεραπευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά

Στο προεδρείο της Βουλής κατέθεσε ο βουλευτής Έβρου την επιστολή του προέδρου της ΠΕΔ ΑΜΘ για το δίκαιο αίτηµα του κλάδου

Ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιµος Αρχηγός της Ε.Α Αν. Δηµοσχάκης, κατέθεσε στο προεδρείο της Βουλής
µε κοινοβουλευτική αναφορά προς το Υπουργείο Εργασίας, & την επισυναπτόµενη σε αυτή, την επιστολή
του Προέδρου της ΠΕΔ Α.Μ-Θ & Δηµάρχου Ν.Ορεστιάδας Β.Μαυρίδη, που αφορά στο πάγιο αίτηµα της
ένταξης των φυσιοθεραπευτών στην λίστα των βαρέων & ανθυγιεινών επαγγελµάτων.

Μέσω της Κοινοβουλευτικής Αναφοράς γνωστοποιείται το ως άνω αίτηµα ενός κλάδου που αποτελεί
απαραίτητο κρίκο της αποθεραπείας των ασθενών ενώ παράλληλα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στην
τρέχουσα υγειονοµική κρίση.

Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινοβουλευτική Αναφορά :

ΘΕΜΑ: Ένταξη των φυσιοθεραπευτών που εργάζονται σε νοσηλευτικά  ιδρύµατα  και
κλινικές, στην λίστα  βαρέων κι ανθυγιεινών επαγγελµάτων.

Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δηµοσχάκης, µε την Κοινοβουλευτική Αναφορά του καταθέτει στο
προεδρείο της βουλής την επιστολή του Προέδρου της ΠΕΔ Α.Μ-Θ & Δηµάρχου Ν.Ορεστιάδας Βασίλη
Μαυρίδη, που αφορά στο πάγιο αίτηµα της ένταξης των φυσιοθεραπευτών στην λίστα των βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελµάτων.

Διαβάστε ακόµη :   Τετραψήφιος αριθµός κρουσµάτων, 98 νέοι θάνατοι

Όπως τονίζεται στην επιστολή, η οποία συνοδεύεται κι από την αντίστοιχη του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσιοθεραπευτών το αίτηµα της ένταξης του κλάδου στα ΒΑΕ τεκµηριώνεται αντικειµενικά από την φύση
του επαγγέλµατος κι από τις συνθήκες άσκησης αυτού εντός των δοµών υγείας.

Ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών αποτελεί απαραίτητο κρίκο της αποθεραπείας των ασθενών ενώ
παράλληλα το αίτηµά του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τρέχουσα υγειονοµική κρίση.

 

 

 

 

Μοιραστείτε το
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Α. Δηµοσχάκης: Ένταξη των Φυσιοθεραπευτών στην λίστα βαρέων κι
ανθυγιεινών επαγγελµάτων

Tweet

Ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της Ε.Α Αν. Δημοσχάκης, κατέθεσε στο
προεδρείο της Βουλής με κοινοβουλευτική αναφορά προς το Υπουργείο Εργασίας,

& την επισυναπτόμενη σε αυτή, την επιστολή του Προέδρου της ΠΕΔ Α.Μ-Θ &
Δημάρχου Ν.Ορεστιάδας Β.Μαυρίδη, που αφορά στο πάγιο αίτημα της ένταξης των
φυσιοθεραπευτών στην λίστα των βαρέων & ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Μέσω της Κοινοβουλευτικής Αναφοράς γνωστοποιείται το ως άνω αίτημα ενός
κλάδου που αποτελεί απαραίτητο κρίκο της αποθεραπείας των ασθενών ενώ
παράλληλα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στην τρέχουσα υγειονομική κρίση.

Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινοβουλευτική Αναφορά :

ΘΕΜΑ: Ένταξη των φυσιοθεραπευτών που εργάζονται σε νοσηλευτικά
ιδρύματα και κλινικές, στην λίστα βαρέων κι ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, με την Κοινοβουλευτική Αναφορά του
καταθέτει στο προεδρείο της βουλής την επιστολή του Προέδρου της ΠΕΔ Α.Μ-Θ &
Δημάρχου Ν.Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη, που αφορά στο πάγιο αίτημα της ένταξης
των φυσιοθεραπευτών στην λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. 

Όπως τονίζεται στην επιστολή, η οποία συνοδεύεται κι από την αντίστοιχη του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών το αίτημα της ένταξης του κλάδου στα
ΒΑΕ τεκμηριώνεται αντικειμενικά από την φύση του επαγγέλματος κι από τις
συνθήκες άσκησης αυτού εντός των δομών υγείας. 

Ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών αποτελεί απαραίτητο κρίκο της αποθεραπείας
των ασθενών ενώ παράλληλα το αίτημά του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τρέχουσα
υγειονομική κρίση.

Επισυνάπτονται οι σχετικές επιστολές.
Tweet
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Σωµατείο Εργαζοµένων ΠΑΓΝΗ: "Να δοθεί στους φυσικοθεραπευτές το επίδοµα
Χριστουγέννων"

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: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...
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Εργαζόµενοι ΠΑΓΝΗ: Να χορηγηθούν επιδόµατα και στους φυσικοθεραπευτές
Tο Σωµατείο Εργαζοµένων ΠαΓΝΗ εξέδωσε 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.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“· 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.politica.gr/kriti/ergazomenoi-pagnh-na-chorigithoun-epidomata-kai-stous-fusikotherapeutes/
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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».

https://www.efsyn.gr/efkriti/koinonia/273136_irakleio-zitoyn-epidoma-hristoygennon-kai-gia-toys-fysiotherapeytes
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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/

