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Διευκρινίσεις από το περιφερειακό τµήµα φυσικοθεραπευτών

Η ετοιµότητα των ιδιωτικών εργαστηρίων φυσικοθεραπείας καθόλη την διάρκεια του covid19 στην πρώτη
και δεύτερη φάση,ήταν πραγµατικά αξιέπαινη.Τα µέτρα προστασίας στο έπακρο, µε γνώµονα φυσικά το
κοινό συµφέρον.Ας φανταστούµε τι θα συνέβαινε στα δηµόσια νοσοκοµεία ελέω Κορωνοϊού,αν τα
φυσικοθεραπευτήρια παρέµεναν κλειστά όλο αυτό το διάστηµα και οι ασφαλισµένοι έπρεπε να
εξυπηρετηθούν εκεί.
Υπάρχει όµως µια ξεκάθαρη οδηγία ιεράρχησης των περιστατικών από τις αρµόδιες αρχές, βάση της
πάθησης που συνοδεύει τον ασθενή.Εινα αυτονόητο ότι τα οξέα περιστατικά προηγούνται των χρόνιων
προβληµάτων.Ειναι λοιπόν απαραίτητη η αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης από τον θεράποντα ιατρό,ώστε
η παραποµπή στα εργαστήρια να γίνεται µε το κριτήριο της αµεσότητας.Απο την πλευρά του ο κάθε
ασθενής οφείλει να εµπιστεύεται την κρίση του φυσικοθεραπευτή και να αποδέχεται το χρονικό σηµείο
έναρξης των συνεδριών.Τα αυστηρά µέτρα προστασίας τηρούνται στον µέγιστο βαθµο και η απόφαση της
εκτέλεσης των πράξεών αποφασίζεται από τον κάθε φυσικοθεραπευτή µε κύριο γνώµονα την θωράκιση
της δηµόσιας υγείας.Οφείλουµε σε µια τόσο δύσκολη περίοδο,ασθενείς και πάροχοι υγείας να
συνεργαστούµε αρµονικά και χωρίς χρονικές πιέσεις εξυπηρέτησης που ίσως φέρουν σε κίνδυνο την υγεία
τους.Ο ιατρικός και παραιατρικός κλάδος ,ταυτόχρονα, δίνουν µεγάλη µάχη για να βγούµε "νικητές"από
αυτή την µεγάλη περιπέτεια.
Υ.Γ:Ως επίσηµοι πιστοποιηµένοι φυσικοθεραπετες Πιερίας και µέλη του πανελληνίου συλλόγου,στέλνουµε
ένα ηχηρό µήνυµα συµπαράστασης σε όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στο γενικό νοσοκοµείο
της Κατερίνης και σε οποιαδήποτε άλλη δηµόσια δοµή,διότι παραβλέποντας τους πιθανούς
κινδύνους,προσφέρουν ακατάπαυστα όπου και όπως τους ζητηθεί, συµβάλλοντας και αυτοί σε παροχές
υπηρεσιών ενάντια στον covid19.Αξίζουν µαζι µε γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό τον µέγιστο
σεβασµό µας.
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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Εξαιρέθηκαν από την
οικονομική ενίσχυση
Τη διαμαρτυρία ίου για ιην εξαίρεση
των φυσιοθεραπευτών από την

εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που
χορηγείται σε δικηγόρο us μηχανικοί
και οικονομολόγοι που ασφαλίζονται
στον e-ΕΦΚΑ εκφράζει ο Πανελλήνΐ05

lünnoyos Φυσιοθεραπευτών
Ενόψει Tns κατάθεσα στη Βουλή npos
ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου
Κοινωνικών Υποθέσεων με
Epyaoias
τίτλο Μέτρα ενίσχυσα των εργαζομένων
και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
KoivGûviKoaocparlioTiKés ρυθμίσει και
διατάξει για την ενίσχυση των ανέργων
ο Π Σ Φ ζητεί από tous αρμόδιου5
Υπουργοί την ένταξη του κλάδου
των φυσιοθεραπευτών otis ρυθμίσει
του άρθρου 66 του Σχεδίου Νόμου
Σε επιστολή του npos raus αρμόδιου5
Υπουργοί ο ΠΙΣ επισημαίνει ότι με Tis
διατάξει του Ν/Σ προωθείται μια εξόχου

προνομιακή αντιμετώπιση συγκεκριμένων
επαγγελματικών επιστημονικών κλάδων
Η επιλογή αυτών των κλάδων και η
εξαίρεση λοιπών συμπεριλαμβανομένων
και των φυσιοθεραπευτών συνιστά μια
διακριτική και εντελώ5 άνιση μεταχείριση
η οποία ουδόλω5 δικαιολογείται ούτε
και υπαγορεύεται από αποχρώντε

λόγου υπέρτερου δημοσίου
συμφέροντο5
Ο Πρόεδρο5 του ΠΣΦ IléTpos
Λυμπερίδη5 δήλωσε μεταξύ
άλλων flpos αποκατάσιαση ms
συνταγματικής αρχής ms loôimas και
ms ions μεταχείρισπΒ των εργαζομένων
η ποήιτεία οφείήει να μεριμνήσει και να
συμπεριλάβει μεταξύ των δικαιούχων
ms επίμαχα οικονομία ενίσχυσης
και wus φυσικοθεραπευτέΒ

