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Γ. Μαρµαράς: “Ένας χρόνος πανδηµίας, η µάχη συνεχίζεται - Ο ρόλος των
φυσικοθεραπευτών” 17.04.21 | 10:42
Άρθρο του κ. Γιάννη Μαρµαρά, Φυσικοθεραπευτή MCs, του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», Β΄ Αντιπροέδρου
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, για τον ρόλο των φυσικοθεραπευτών κατά την πανδηµία, έναν
ρόλο - προσφορά, που ενδεχόµενα σε πολλούς από µας να είναι άγνωστος...
«Πέρασε ένας χρόνος από την έναρξη της παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε ασθενείς µε Covid-19
στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.
Αυτή τη στιγµή βιώνουµε την κορύφωση της πανδηµίας µε πρωτόγνωρους αριθµούς νοσηλευόµενων σε
κλινικές και Μ.Ε.Θ. Covid-19. Τα νοσοκοµεία στενάζουν και οι φυσικοθεραπευτές/τριες καλύπτουν µε
αυτοθυσία τις ανάγκες και τα ποικίλα προβλήµατα, έχοντας φτάσει στα όρια της αντοχής τους.
Ταυτόχρονα, εκτός των επαγγελµατικών τους υποχρεώσεων έχουν να αντιµετωπίσουν το φόβο της
διασποράς της νόσου στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους, τις συνθήκες αυτοπεριορισµού
µετά από επεισόδια υπερµετάδοσης στους χώρους εργασίας, την ανατροφή των παιδιών στις νέες
συνθήκες, καθώς και τη φροντίδα υπερήλικων γονέων µε πολλαπλά προβλήµατα υγείας.
Η νόσηση από Covid-19 δηµιουργεί πολυπαραγοντικές επιπλοκές υγείας. Για την αποθεραπεία αυτών των
ασθενών απαιτείται η συνεργασία και συµµετοχή πολλών και διαφορετικών επιστηµονικών ειδικοτήτων.
Όπως έχει αποδειχθεί µετά από ένα χρόνο πανδηµίας, οι φυσικοθεραπευτές/τριες αποτελούµε
αναπόσπαστα και αναντικατάστατα στελέχη της οµάδας και ο ρόλος µας αρχίζει από το οξύ στάδιο της
αντιµετώπισης στη ΜΕΘ έως και την πλήρη λειτουργική επαναφορά των ασθενών, ακόµα και µετά το
πέρας της νοσηλείας τους και την επιστροφή στο σπίτι και την καθηµερινότητα.
Από την πλευρά της Πολιτείας δεν έχει υπάρξει η ανάλογη αναγνώριση της προσφοράς του κλάδου στο
σύστηµα υγείας. Ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών δεν ανήκει στους δικαιούχους του ανθυγιεινού
επιδόµατος και αυτός ο αποκλεισµός προκαλεί αγανάκτηση. Μετά από συντονισµένες αντιδράσεις του
κλάδου και του Π.Σ.Φ., επιτεύχθηκε να ενσωµατωθούν και οι φυσικοθεραπευτές στο Πόρισµα της
Επιτροπής για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα στους δικαιούχους. Χρειάζεται όµως ακόµα αγώνας
και δράσεις για να ενσωµατωθεί το Πόρισµα σε σχετική νοµοθεσία και να έχει απτά οικονοµικά και
ασφαλιστικά αποτελέσµατα για το κλάδο.
Στην πρωτοφανή υγειονοµική κρίση ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών, µε το υψηλό αίσθηµα
επαγγελµατισµού και την επαρκή εκπαίδευση και εµπειρία του, καταφέρνουµε να ανταποκριθούµε στις
αυξηµένες απαιτήσεις που προέκυψαν, ακολουθώντας τα επικαιροποιηµένα διεθνή πρότυπα παροχής της
φυσικοθεραπευτικής επιστήµης, σε ένα εξειδικευµένο κλινικό περιβάλλον. Παράλληλα σαν κλάδος,
ανταποκριθήκαµε µε µεγάλα ποσοστά συµµετοχής στο πρόγραµµα εµβολιασµού.»
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