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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: «Αίτημα άμεσης
φυσικοθεραπευτών»

κάλυψης

των

κενών

οργανικών

θέσεων

Αξιότιμοι Υπουργοί,
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) έχει ιδρυθεί σαν Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τον Νόμο 3599/2007. Ο θεσμικός του ρόλος, ως
επαγγελματικός φορέας όλων των Φυσικοθεραπευτών, προκύπτει μέσα από τα
άρθρα του Νόμου και εκπροσωπεί τους 10.000 φυσικοθεραπευτές, που εργάζονται
με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός του Συλλόγου είναι η
προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικοθεραπείας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης
επιστήμης και η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο.
Θα θέλαμε να σας εκθέσουμε το ζήτημα της έλλειψης φυσικοθεραπευτών στις
δημόσιες δομές υγείας στην Περιφέρεια της Αττικής, αλλά και στις υπόλοιπες
Περιφέρειες και να σας εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για την παροχή
ποιοτικών Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Είναι γνωστό ότι ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρόληψη και στην
αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων είναι σημαντικός, γεγονός που
αναδείχθηκε τα τελευταία έτη, κατά την έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ειδικά στους ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ λόγω covid-19, είναι σημαντικός
ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή https://psf.org.gr/psf-news-6394.htm στην οξεία
φάση της νοσηλείας, αλλά και στο στάδιο της αποκατάστασης
https://psf.org.gr/psf-news-7127.htm

Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, παρατηρείται ανεπαρκής κάλυψη των ήδη κενών
οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στις δομές υγείας.
Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι ο αριθμός των οργανικών
θέσεων δεν είναι αυτός που θα έπρεπε με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τον
συνεχώς αυξανόμενο πολιτών που προσέρχονται στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο ΠΣΦ, στην Περιφέρεια της Αττικής
το 30%-40% των οργανικών θέσεων είναι κενές.
Ζητάμε τις ενέργειές σας προκειμένου να συμπεριληφθούν θέσεις
φυσικοθεραπευτών για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δομές
υγείας της χώρας, στην προκήρυξη που πρόκειται να εκδοθεί το επόμενο διάστημα
και αφορά θέσεις στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει η μέριμνα για την κάλυψη των θέσεων ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ,
από αποφοίτους, τόσο των τμημάτων φυσικοθεραπείας των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης
(Τ.Ε.) , όσο και των Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Π.Ε) που έχουν αποφοιτήσει από
το 2019 (περίπου 1.500 απόφοιτοι).
Με εκτίμηση,
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