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Πέτρος Λυμπερίδης: Οι καταγγελίες κατά του ψευτογιατρού δεν έφτασαν ποτέ στον
σύλλογο!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Σερραίος Πέτρος Λυμπερίδης, πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
αναφέρθηκε στις καταγγελίες κατά του ψευτογιατρού που όπως αναφέρει δεν έφτασαν ποτέ
στον σύλλογο.
Μπορεί η υπόθεση του ψευτογιατρού να συγκλονίζει το Πανελλήνιο, ο οποίος, αν και
φυσικοθεραπευτής, δήλωνε νευρολόγος, εξαπατώντας ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας.
Τα θύματά του ανέρχονται σε δεκαπέντε, ενώ πέντε από αυτά απεβίωσαν καθώς διέκοψαν τη
συμβατική φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσαν για να εφαρμόσουν μια δήθεν θεραπεία με
βλαστοκύτταρα.
Η δράση του 65χρονου έχει σοκάρει και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, ο
πρόεδρος του οποίου, Πέτρος Λυμπερίδης, είναι ως γνωστόν Σερραίος.
Ο κ. Λυμπερίδης σε δηλώσεις τόνισε πως οι καταγγελίες κατά του ψευτογιατρού δεν έφτασαν
ποτέ στον σύλλογο, αν και η εγκληματική δράση του είχε καταγγελθεί από το 2010 στον
Συνήγορο του Πολίτη.
Συγγενής άλλου θύματος αναφέρει πως καταγγελία εις βάρος του 65χρονου είχε γίνει και το
2016.
Βέβαια ο ψευτογιατρός ήταν εγγεγραμμένος στο μητρώο του συλλόγου από το 2010 και διέθετε
νόμιμο πτυχίο φυσικοθεραπευτή.
Ωστόσο, ο σύλλογος δεν ενημερώθηκε σε καμία φάση αυτής της πολυετούς δράσης για τις
καταγγελίες που υποβάλλονταν κατά του Διονύση Τριανταφύλλου (όπως είναι το πλήρες
όνομα του φερόμενου ως δράστη), αν και αυτό ήταν το προβλεπόμενο.
Απ’ ό,τι φαίνεται όμως, οι περιπτώσεις ψευτογιατρών δεν είναι ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, μιας
και υπάρχει μια αδυναμία του συστήματος στο κομμάτι της διασύνδεσης των υπηρεσιών, αν
και είναι συχνό το φαινόμενο της αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος.
Στην πραγματικότητα, η εφορία είναι αρμόδια για να ελέγξει το οικονομικό προφίλ κάποιου
πολίτη που θέλει να πάρει ΚΑΔ, ενώ η τριμελής επιτροπή του συλλόγου φυσικοθεραπευτών
είναι αυτή που θα ελέγξει το πτυχίο και το εργαστήριό του.
Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που κάποιος ξεκινά να εργάζεται χωρίς να έχει απευθυνθεί
στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο;
Προφανώς θα αρχίσει απλώς να δουλεύει μέχρις ότου κάτι ύποπτο ή κακό συμβεί…

https://www.e-vima.gr/comments-and-more/petros-limperidis-pseftogiatros-psisikotherapeftis/?amp

