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Στάση εργασίας φυσικοθεραπευτών των Δηµοσίων Δοµών Υγείας και
Πρόνοιας

 

Στάση εργασίας ετοιµάζουν οι  φυσικοθεραπευτές των Νοσοκοµείων όλης της χώρας, για την προσεχή
Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου, µε αίτηµα την ένταξη του κλάδου στα  Βαρέα  και Ανθυγιεινά
Επαγγέλµατα  και την χορήγηση του επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας.

 

Συγκεκριµένα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ. προκήρυξε την στάση
εργασίας, ενώ µε επιστολή του προς τους αρµόδιους υπουργούς και τον Πρωθυπουργό, επισηµαίνει πως
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας  η κοινωνία συνειδητοποίησε την συµβολή του υγειονοµικού
προσωπικού στις Δηµόσιες Δοµές Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Κάτω από εξαιρετικά  αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργάζονται και οι
φυσικοθεραπευτές και αρκετοί εξ αυτών σύµφωνα  µε τον   Π.Σ.Φ σε πολλά   Νοσοκοµεία  έχουν
προσβληθεί εργαζόµενοι φυσικοθεραπευτές από κορονοϊό.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για  παρατεταµένο χρόνο
µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς».

Συνεπώς ο σύλλογος ζητά την ικανοποίηση του αιτήµατος περί της άµεσης ένταξης των
φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του επιδόµατος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ο ΠΣΦ επικαλείται την πρόσφατη απάντηση του Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονοµικών, κ. Σκυλακάκη «η
Διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνει σε
όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής».

Ο ΠΣΦ υπενθυµίζει την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών, (Αρ. Απόφασης: 75/2020), που δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του
ΚΑΤ περί της καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των
συνθηκών απασχόλησής τους. 

 

Αναφερόµενος στην στάση της πολιτείας, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., Πέτρος Λυµπερίδη
σηµείωσε ότι «δεν είναι λίγες οι φορές που επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσηµα χείλη πόσο
σηµαντικό αλλά και επικίνδυνο είναι το έργο των εργαζόµενων στα Νοσοκοµεία».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Λυµπερίδης αναφέρθηκε στο επίσηµο άρθρο του Π.Ο.Υ. για τον σηµαντικό ρόλο των
φυσικοθεραπευτών στην αποκατάσταση των ασθενών µε COVID-19.

Σχετικά µε την ένταξη στα ΒΑΕ ο ίδιος υποστηρίζει «είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεσή των
φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως σωµατικές εκκρίσεις των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια
αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίµα) και, συµπερασµατικά, στον κίνδυνο µόλυνσης
από µεταδοτικά νοσήµατα».

Στα επιχειρήµατα συγκαταλέγεται η καταπόνηση των φυσικοθεραπευτών  κατά την παροχή
φυσικοθεραπείας σε κλινήρεις ασθενείς µε µόνιµη ή παροδική κινητική αναπηρία,, σύµφωνα µε τον κ.
Λυµπερίδη.

«Ειδικά στο σκέλος του αιτήµατος για το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που
το διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους, η ΑΜΕΣΗ χορήγησή του είναι
υποχρέωση που προκύπτει από το Σύνταγµα» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΣΦ.
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Στάση εργασίας προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών για
την Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου 2020

Στάση εργασίας προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών για την Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου
2020, µε αίτηµα την ένταξη του κλάδου στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα και την χορήγηση του
επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας στους φυσικοθεραπευτές των Δηµοσίων Δοµών Υγείας και Πρόνοιας

Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας, για την Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου
2020, προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ. Αίτηµα της κινητοποίησης, η
οποία έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, είναι η άµεση ένταξη όλων 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 επείγουσα επιστολή του προς τους αρµόδιους Υπουργούς, η οποία κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, ο
Π.Σ.Φ. επισηµαίνει πως κατά τη διάρκεια της πανδηµίας από τον 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.

Σήµερα σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Π.Σ.Φ σε πολλά Νοσοκοµεία που νοσηλεύονται ασθενείς µε
Covid-19, έχουν προσβληθεί εργαζόµενοι φυσικοθεραπευτές από κορωνοϊό λόγω των υπηρεσιών που
παρέχουν στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, εργάζονται σε θαλάµους
νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές κ.λπ..),
ενώ έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για παρατεταµένο χρόνο µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς.

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί της άµεσης
ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την
Πολιτική Ηγεσία, θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί.

Άλλωστε, λαµβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κ.
Σκυλακάκη «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις και να
προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής», θα θέλαµε
να µνηµονεύσουµε την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ.
Απόφασης: 75/2020), που δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του ΚΑΤ περί της
καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών απασχόλησής
τους.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

Δεν είναι λίγες οι φορές που επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσηµα χείλη πόσο σηµαντικό αλλά και
επικίνδυνο είναι το έργο των εργαζόµενων στα Νοσοκοµεία.

Σήµερα όµως έχουµε και πολλούς νοσούντες φυσικοθεραπευτές εργαζόµενους στα νοσοκοµεία.

Γιατί ειδικά οι φυσικοθεραπευτές, έχουν παρατεταµένη επαφή µε όσους παρέχουν υπηρεσίες είτε στις
ΜΕΘ, είτε στους θαλάµους νοσηλείας - αυτό είναι το έργο µας. Σύµφωνα µε επίσηµο άρθρο του Π.Ο.Υ.
(https://psf.org.gr/psf-news-6427.htm), οι φυσικοθεραπευτές έχουν σηµαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των
ασθενών µε COVID-19 µε την παρέµβαση του φυσικοθεραπευτή στην αρχή της νοσηλείας να θεωρείται
εξόχως σηµαντική.

Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεσή των φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως σωµατικές εκκρίσεις
των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίµα) και,
συµπερασµατικά, στον κίνδυνο µόλυνσης από µεταδοτικά νοσήµατα.

Επίσης, κατά την παροχή φυσικοθεραπείας σε κλινήρεις ασθενείς µε µόνιµη ή παροδική κινητική αναπηρία,
οι φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το

σώµα τους για την άρση µελών των ασθενών, για την έγερση από την κλίνη, για τις ασκήσεις ισορροπίας
κ.λπ.., γεγονότα που οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις του µυοσκελετικού συστήµατος.

Ειδικά στο σκέλος του αιτήµατος για το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που το διοικητικό
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Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους, η ΑΜΕΣΗ χορήγησή του είναι υποχρέωση που προκύπτει
από το Σύνταγµα.

Γι αυτό προκηρύξαµε την στάση εργασίας στις 2 Δεκεµβρίου 2020 και καλούµε την Κυβέρνηση:

- να χορηγήσει το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και

- να εντάξει τους φυσικοθεραπευτές στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.).
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Στάση εργασίας κάνουν οι φυσικοθεραπευτές 2 Δεκεµβρίου
Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας, για την Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου
2020, προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ. Αίτηµα της κινητοποίησης, η
οποία έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, είναι η άµεση ένταξη όλων 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 επείγουσα επιστολή του προς τους αρµόδιους Υπουργούς, η οποία κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, ο
Π.Σ.Φ. επισηµαίνει πως κατά τη διάρκεια της πανδηµίας από τον 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.

Σήµερα σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Π.Σ.Φ σε πολλά Νοσοκοµεία που νοσηλεύονται ασθενείς µε
Covid-19, έχουν προσβληθεί εργαζόµενοι φυσικοθεραπευτές από κορωνοϊό λόγω των υπηρεσιών που
παρέχουν στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, εργάζονται σε θαλάµους
νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές κ.λπ..),
ενώ έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για παρατεταµένο χρόνο µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς.

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί της άµεσης
ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την
Πολιτική Ηγεσία, θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί.

Άλλωστε, λαµβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κ.
Σκυλακάκη «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις και να
προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής», θα θέλαµε
να µνηµονεύσουµε την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ.
Απόφασης: 75/2020), που δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του ΚΑΤ περί της
καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών απασχόλησής
τους.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

Δεν είναι λίγες οι φορές που επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσηµα χείλη πόσο σηµαντικό αλλά και
επικίνδυνο είναι το έργο των εργαζόµενων στα Νοσοκοµεία.

Σήµερα όµως έχουµε και πολλούς νοσούντες φυσικοθεραπευτές εργαζόµενους στα νοσοκοµεία.

Γιατί ειδικά οι φυσικοθεραπευτές, έχουν παρατεταµένη επαφή µε όσους παρέχουν υπηρεσίες είτε στις
ΜΕΘ, είτε στους θαλάµους νοσηλείας – αυτό είναι το έργο µας. Σύµφωνα µε επίσηµο άρθρο του Π.Ο.Υ.
(https://psf.org.gr/psf-news-6427.htm), οι φυσικοθεραπευτές έχουν σηµαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των
ασθενών µε COVID-19 µε την παρέµβαση του φυσικοθεραπευτή στην αρχή της νοσηλείας να θεωρείται
εξόχως σηµαντική.

Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεσή των φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως σωµατικές εκκρίσεις
των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίµα) και,
συµπερασµατικά, στον κίνδυνο µόλυνσης από µεταδοτικά νοσήµατα.

Επίσης, κατά την παροχή φυσικοθεραπείας σε κλινήρεις ασθενείς µε µόνιµη ή παροδική κινητική αναπηρία,
οι φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το σώµα τους για την άρση µελών των ασθενών, για την
έγερση από την κλίνη, για τις ασκήσεις ισορροπίας κ.λπ.., γεγονότα που οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις
του µυοσκελετικού συστήµατος.

Ειδικά στο σκέλος του αιτήµατος για το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που το διοικητικό
Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους, η ΑΜΕΣΗ χορήγησή του είναι υποχρέωση που προκύπτει
από το Σύνταγµα.

Γι αυτό προκηρύξαµε την στάση εργασίας στις 2 Δεκεµβρίου 2020 και καλούµε την Κυβέρνηση:

– να χορηγήσει το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και
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– να εντάξει τους φυσικοθεραπευτές στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.).
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Στάση εργασίας κάνουν οι φυσικοθεραπευτές 2 Δεκεµβρίου
Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας, για την Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου
2020, προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ. Αίτηµα της κινητοποίησης, η
οποία έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, είναι η άµεση ένταξη όλων 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 επείγουσα επιστολή του προς τους αρµόδιους Υπουργούς, η οποία κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, ο
Π.Σ.Φ. επισηµαίνει πως κατά τη διάρκεια της πανδηµίας από τον 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.

Σήµερα σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Π.Σ.Φ σε πολλά Νοσοκοµεία που νοσηλεύονται ασθενείς µε
Covid-19, έχουν προσβληθεί εργαζόµενοι φυσικοθεραπευτές από κορωνοϊό λόγω των υπηρεσιών που
παρέχουν στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, εργάζονται σε θαλάµους
νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές κ.λπ..),
ενώ έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για παρατεταµένο χρόνο µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς.

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί της άµεσης
ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την
Πολιτική Ηγεσία, θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί.

Άλλωστε, λαµβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κ.
Σκυλακάκη «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις και να
προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής», θα θέλαµε
να µνηµονεύσουµε την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ.
Απόφασης: 75/2020), που δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του ΚΑΤ περί της
καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών απασχόλησής
τους.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

Δεν είναι λίγες οι φορές που επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσηµα χείλη πόσο σηµαντικό αλλά και
επικίνδυνο είναι το έργο των εργαζόµενων στα Νοσοκοµεία.

Σήµερα όµως έχουµε και πολλούς νοσούντες φυσικοθεραπευτές εργαζόµενους στα νοσοκοµεία.

Γιατί ειδικά οι φυσικοθεραπευτές, έχουν παρατεταµένη επαφή µε όσους παρέχουν υπηρεσίες είτε στις
ΜΕΘ, είτε στους θαλάµους νοσηλείας – αυτό είναι το έργο µας. Σύµφωνα µε επίσηµο άρθρο του Π.Ο.Υ.
(https://psf.org.gr/psf-news-6427.htm), οι φυσικοθεραπευτές έχουν σηµαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των
ασθενών µε COVID-19 µε την παρέµβαση του φυσικοθεραπευτή στην αρχή της νοσηλείας να θεωρείται
εξόχως σηµαντική.

Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεσή των φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως σωµατικές εκκρίσεις
των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίµα) και,
συµπερασµατικά, στον κίνδυνο µόλυνσης από µεταδοτικά νοσήµατα.

Επίσης, κατά την παροχή φυσικοθεραπείας σε κλινήρεις ασθενείς µε µόνιµη ή παροδική κινητική αναπηρία,
οι φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το σώµα τους για την άρση µελών των ασθενών, για την
έγερση από την κλίνη, για τις ασκήσεις ισορροπίας κ.λπ.., γεγονότα που οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις
του µυοσκελετικού συστήµατος.

Ειδικά στο σκέλος του αιτήµατος για το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που το διοικητικό
Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους, η ΑΜΕΣΗ χορήγησή του είναι υποχρέωση που προκύπτει
από το Σύνταγµα.

Γι αυτό προκηρύξαµε την στάση εργασίας στις 2 Δεκεµβρίου 2020 και καλούµε την Κυβέρνηση:

– να χορηγήσει το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και
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– να εντάξει τους φυσικοθεραπευτές στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.).
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Στάση εργασίας (2/12): Αίτηµα του ΠΣΦ η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλµατα

Στάση εργασίας (2/12): Αίτηµα  του ΠΣΦ η ένταξη στα  βαρέα  και ανθυγιεινά  επαγγέλµατα  και
η χορήγηση στους δικαιούχους του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ο Π.Σ.Φ.  στην επιστολή του προς τους αρµόδιους υπουργούς επισηµαίνει ότι: “Κατά τη διάρκεια της
πανδηµίας από τον 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.  Σήµερα σύµφωνα µε
τα επίσηµα στοιχεία του Π.Σ.Φ σε πολλά Νοσοκοµεία που νοσηλεύονται ασθενείς µε Covid-19, έχουν
προσβληθεί εργαζόµενοι φυσικοθεραπευτές από κορωνοϊό λόγω των υπηρεσιών που παρέχουν στα πλαίσια
των καθηκόντων του.
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Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, εργάζονται σε θαλάµους
νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές κ.λπ..),
ενώ έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για παρατεταµένο χρόνο µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς. Ως εκ
τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί της άµεσης
ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την
Πολιτική Ηγεσία, θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί.

Άλλωστε, λαµβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κ.
Σκυλακάκη «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις και να
προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής», θα θέλαµε
να µνηµονεύσουµε την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ.
Απόφασης: 75/2020), που δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του ΚΑΤ περί
της καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των
συνθηκών απασχόλησής τους.
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Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυµπερίδης

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά: “Δεν είναι λίγες οι φορές που
επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσηµα χείλη πόσο σηµαντικό αλλά και επικίνδυνο είναι το έργο των
εργαζόµενων στα Νοσοκοµεία.
Σήµερα όµως έχουµε και πολλούς νοσούντες φυσικοθεραπευτές εργαζόµενους στα νοσοκοµεία.  Γιατί
ειδικά  οι φυσικοθεραπευτές, έχουν παρατεταµένη επαφή µε όσους παρέχουν υπηρεσίες είτε
στις ΜΕΘ, είτε στους θαλάµους νοσηλείας – αυτό είναι το έργο µας. Σύµφωνα µε επίσηµο άρθρο
του Π.Ο.Υ. (https://psf.org.gr/psf-news-6427.htm), οι φυσικοθεραπευτές έχουν σηµαντικό ρόλο στην
αποκατάσταση των ασθενών µε COVID-19 µε την παρέµβαση του φυσικοθεραπευτή στην αρχή της
νοσηλείας να θεωρείται εξόχως σηµαντική. Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεσή των
φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως σωµατικές εκκρίσεις των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια
αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίµα) και, συµπερασµατικά, στον κίνδυνο µόλυνσης από
µεταδοτικά νοσήµατα.

Επίσης, κατά την παροχή φυσικοθεραπείας σε κλινήρεις ασθενείς µε µόνιµη ή παροδική κινητική αναπηρία,
οι φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το σώµα τους για την άρση µελών των ασθενών, για την
έγερση από την κλίνη, για τις ασκήσεις ισορροπίας κ.λπ.., γεγονότα που οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις
του µυοσκελετικού συστήµατος. Ειδικά στο σκέλος του αιτήµατος για το επίδοµα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας που το διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους, η ΑΜΕΣΗ χορήγησή
του είναι υποχρέωση που προκύπτει από το Σύνταγµα.  Γι’ αυτό προκηρύξαµε την στάση εργασίας στις 2
Δεκεµβρίου 2020 και καλούµε την Κυβέρνηση:  – να χορηγήσει το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας, και  – να εντάξει τους φυσικοθεραπευτές στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.).

ΠΗΓΗ 
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Στις 2 Δεκεµβρίου οι φυσικοθεραπευτές σηκώνουν τα χέρια ψηλά
Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας, για την Τετάρτη 2
Δεκεµβρίου 2020, προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ. Αίτηµα
της κινητοποίησης, η οποία έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, είναι η  άµεση ένταξη όλων 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 επείγουσα επιστολή του προς τους αρµόδιους Υπουργούς, η οποία κοινοποιείται στον
Πρωθυπουργό, ο Π.Σ.Φ. επισηµαίνει πως κατά τη διάρκεια της πανδηµίας από τον 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. 

Σήµερα  σύµφωνα  µε τα  επίσηµα  στοιχεία  του Π.Σ.Φ σε πολλά   Νοσοκοµεία  που
νοσηλεύονται ασθενείς µε Covid-19, έχουν προσβληθεί εργαζόµενοι φυσικοθεραπευτές
από κορωνοϊό  λόγω των υπηρεσιών που παρέχουν στα  πλαίσια  των καθηκόντων του.

Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, εργάζονται σε
θαλάµους νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές,
παρασκευαστές  κ.λπ..), ενώ έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για  παρατεταµένο χρόνο
µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς.

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί της άµεσης
ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους
του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο
από την  Πολιτική Ηγεσία, θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί.

Άλλωστε, λαµβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονοµικών, κ.
Σκυλακάκη «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις
και να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
αυτής», θα θέλαµε να µνηµονεύσουµε την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ. Απόφασης: 75/2020), που δικαιώνει πλήρως την
αξίωση των φυσικοθεραπευτών του ΚΑΤ περί της καταβολής του επιδόµατος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών απασχόλησής τους. 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

Δεν είναι λίγες οι φορές που επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσηµα χείλη πόσο σηµαντικό αλλά και
επικίνδυνο είναι το έργο των εργαζόµενων στα Νοσοκοµεία.

Σήµερα όµως έχουµε και πολλούς νοσούντες φυσικοθεραπευτές εργαζόµενους στα
νοσοκοµεία.

Γιατί  ειδικά οι φυσικοθεραπευτές, έχουν παρατεταµένη επαφή µε όσους παρέχουν υπηρεσίες είτε
στις ΜΕΘ, είτε στους θαλάµους νοσηλείας – αυτό είναι το έργο µας. Σύµφωνα µε επίσηµο άρθρο
του Π.Ο.Υ. οι φυσικοθεραπευτές έχουν σηµαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των ασθενών µε
COVID-19 µε την  παρέµβαση του φυσικοθεραπευτή στην αρχή της νοσηλείας να θεωρείται
εξόχως σηµαντική.

Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεσή των φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως σωµατικές
εκκρίσεις των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα,
αίµα) και, συµπερασµατικά, στον κίνδυνο µόλυνσης από µεταδοτικά νοσήµατα.

Επίσης, κατά την παροχή φυσικοθεραπείας σε κλινήρεις ασθενείς µε µόνιµη ή παροδική κινητική
αναπηρία, οι φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το σώµα τους για την άρση µελών
των ασθενών, για την έγερση από την κλίνη, για τις ασκήσεις ισορροπίας κ.λπ.., γεγονότα που
οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις του µυοσκελετικού συστήµατος.

Ειδικά στο σκέλος του αιτήµατος για το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
που το διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους, η ΑΜΕΣΗ χορήγησή του
είναι υποχρέωση που προκύπτει από το Σύνταγµα.

https://iatro.gr/stis-2-dekemvrioy-oi-fysikotherapeytes-sikonoyn-ta-cheria-psila/
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Γι αυτό προκηρύξαµε την στάση εργασίας στις 2 Δεκεµβρίου 2020 και καλούµε την
Κυβέρνηση:

– να χορηγήσει το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και

– να εντάξει τους φυσικοθεραπευτές στο καθεστώς των βαρέων και  ανθυγιεινών επαγγελµάτων
(Β.Α.Ε.). 

 

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Στάση εργασίας
φυσικοθεραπευτές
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Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ζητούν οι φυσικοθεραπευτές Δηµόσιων
Δοµών και Πρόνοιας

Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας, για την Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου
2020, προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ. Αίτηµα της κινητοποίησης, η
οποία έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, είναι η  άµεση   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 επείγουσα 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.

Σήµερα σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Π.Σ.Φ σε πολλά  Νοσοκοµεία που νοσηλεύονται ασθενείς µε
COVID-19, έχουν προσβληθεί εργαζόµενοι φυσικοθεραπευτές από κορωνοϊό λόγω των υπηρεσιών που
παρέχουν στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, εργάζονται σε θαλάµους
νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές  κ.λπ..),
ενώ έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για παρατεταµένο χρόνο µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς.

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί της άµεσης
ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την 
Πολιτική Ηγεσία, θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί.   

Άλλωστε, λαµβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονοµικών, κ.
Σκυλακάκη «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις και να
προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής», θα θέλαµε
να µνηµονεύσουµε την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ.
Απόφασης: 75/2020), που δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του ΚΑΤ περί της
καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών απασχόλησής
τους. 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

Δεν είναι λίγες οι φορές που επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσηµα χείλη πόσο σηµαντικό αλλά και
επικίνδυνο είναι το έργο των εργαζόµενων στα Νοσοκοµεία.

Σήµερα όµως έχουµε και πολλούς νοσούντες φυσικοθεραπευτές εργαζόµενους στα νοσοκοµεία.

Γιατί  ειδικά οι φυσικοθεραπευτές, έχουν παρατεταµένη επαφή µε όσους παρέχουν υπηρεσίες είτε στις
ΜΕΘ, είτε στους θαλάµους νοσηλείας – αυτό είναι το έργο µας. Σύµφωνα µε επίσηµο άρθρο του Π.Ο.Υ.
(https://psf.org.gr/psf-news-6427.htm), οι φυσικοθεραπευτές έχουν σηµαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των
ασθενών µε COVID-19 µε την  παρέµβαση του φυσικοθεραπευτή στην αρχή της νοσηλείας να θεωρείται
εξόχως σηµαντική.

Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεση των φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως σωµατικές εκκρίσεις
των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελο, βλέννες, ίδρωτα, ούρα, αίµα) και,
συµπερασµατικά, στον κίνδυνο µόλυνσης από µεταδοτικά νοσήµατα.

Επίσης, κατά την παροχή φυσικοθεραπείας σε κλινήρεις ασθενείς µε µόνιµη ή παροδική κινητική αναπηρία,
οι φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το σώµα τους για την άρση µελών των ασθενών, για την
έγερση από την κλίνη, για τις ασκήσεις ισορροπίας κ.λπ.., γεγονότα που οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις
του µυοσκελετικού συστήµατος.

Ειδικά στο σκέλος του αιτήµατος για το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που το διοικητικό
Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους, η ΑΜΕΣΗ χορήγησή του είναι υποχρέωση που προκύπτει
από το Σύνταγµα.

Γι αυτό, συνεχίζει ο ΠΣΦ, προκηρύξαµε την στάση εργασίας στις 2 Δεκεµβρίου 2020 και καλούµε την
Κυβέρνηση:
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– να χορηγήσει το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και

– να εντάξει τους φυσικοθεραπευτές στο καθεστώς των βαρέων και  ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.). 

Σύνδεσµοι διαφηµιζοµένων

Πηγή: iatronet.gr

Κοινοποιήστε:

Πατήστε για κοινοποίηση στο Facebook(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Κλικ για κοινοποίηση στο Twitter(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Κλικ για κοινοποίηση στο Pinterest(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Κλικ για κοινοποίηση στο Tumblr(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Κλικ για κοινοποίηση στο Pocket(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Κλικ για κοινοποίηση στο Reddit(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
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Στάση εργασίας (2/12): Αίτημα του ΠΣΦ η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.healthweb.gr/reportaz-ygeias/stasi-ergasias-2-12-aitima-tou-psf-i-entaksi-sta-varea-kai-anthygieina-epaggelmata
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Στάση εργασίας (2/12): Αίτηµα του ΠΣΦ η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλµατα

Στάση εργασίας (2/12): Αίτηµα του ΠΣΦ η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και η χορήγηση
στους δικαιούχους του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Ο Π.Σ.Φ.  στην επιστολή του
προς τους αρµόδιους υπουργούς επισηµαίνει ότι: “Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας από τον κορωνοϊό,
σύσσωµη η ελληνική κοινωνία συνειδητοποίησε τον βαθµό και την έκταση του επικίνδυνου […]

The post Στάση εργασίας (2/12): Αίτηµα του ΠΣΦ η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα appeared
first on tromaktiko.

Το Διαβάσαµε Στάση εργασίας (2/12): Αίτηµα του ΠΣΦ η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα
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ΠΣΦ: Στάση εργασίας µε αίτηµα την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά
Στάση εργασίας προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) για την Τετάρτη 2
Δεκεµβρίου 2020, µε αίτηµα την ένταξη του κλάδου στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα και την
χορήγηση του επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας στους φυσικοθεραπευτές των Δηµοσίων Δοµών Υγείας και
Πρόνοιας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Αίτηµα της κινητοποίησης, η οποία έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, είναι η άµεση ένταξη όλων 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.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΠΣΦ

Με επείγουσα επιστολή του προς τους αρµόδιους Υπουργούς, η οποία κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, ο
Π.Σ.Φ. επισηµαίνει πως κατά τη διάρκεια της πανδηµίας από τον 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.
Σήµερα σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Π.Σ.Φ σε πολλά Νοσοκοµεία που νοσηλεύονται ασθενείς µε
Covid-19, έχουν προσβληθεί εργαζόµενοι φυσικοθεραπευτές από κορωνοϊό λόγω των υπηρεσιών που
παρέχουν στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, εργάζονται σε θαλάµους
νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές κ.λπ..),
ενώ έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για παρατεταµένο χρόνο µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς.

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί της άµεσης
ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την
Πολιτική Ηγεσία, θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί.

Άλλωστε, λαµβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κ.
Σκυλακάκη «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις και να
προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής», θα θέλαµε
να µνηµονεύσουµε την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ.

https://www.healthpharma.gr/operators/psf-stasi-ergasias-me-aitima-tin-entaxi-sta-varea-kai-anthygieina/


https://www.healthpharma.gr/

 Publication date: 27/11/2020 15:00

 Alexa ranking (Greece): 1384

 https://www.healthpharma.gr/operators/psf-stasi-ergasias-me-aitima-tin-entaxi-sta...

Απόφασης: 75/2020), που δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του ΚΑΤ περί της
καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών απασχόλησής
τους.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

Δεν είναι λίγες οι φορές που επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσηµα χείλη πόσο σηµαντικό αλλά και
επικίνδυνο είναι το έργο των εργαζόµενων στα Νοσοκοµεία.

Σήµερα όµως έχουµε και πολλούς νοσούντες φυσικοθεραπευτές εργαζόµενους στα νοσοκοµεία.

Γιατί ειδικά οι φυσικοθεραπευτές, έχουν παρατεταµένη επαφή µε όσους παρέχουν υπηρεσίες είτε στις
ΜΕΘ, είτε στους θαλάµους νοσηλείας – αυτό είναι το έργο µας. Σύµφωνα µε επίσηµο άρθρο του Π.Ο.Υ.
(https://psf.org.gr/psf-news-6427.htm), οι φυσικοθεραπευτές έχουν σηµαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των
ασθενών µε COVID-19 µε την παρέµβαση του φυσικοθεραπευτή στην αρχή της νοσηλείας να θεωρείται
εξόχως σηµαντική.

Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεσή των φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως σωµατικές εκκρίσεις
των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίµα) και,
συµπερασµατικά, στον κίνδυνο µόλυνσης από µεταδοτικά νοσήµατα.

Επίσης, κατά την παροχή φυσικοθεραπείας σε κλινήρεις ασθενείς µε µόνιµη ή παροδική κινητική αναπηρία,
οι φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το σώµα τους για την άρση µελών των ασθενών, για την
έγερση από την κλίνη, για τις ασκήσεις ισορροπίας κ.λπ.., γεγονότα που οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις
του µυοσκελετικού συστήµατος.

Ειδικά στο σκέλος του αιτήµατος για το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που το διοικητικό
Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους, η ΑΜΕΣΗ χορήγησή του είναι υποχρέωση που προκύπτει
από το Σύνταγµα.

Γι αυτό προκηρύξαµε την στάση εργασίας στις 2 Δεκεµβρίου 2020 και καλούµε την Κυβέρνηση:

– να χορηγήσει το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και
– να εντάξει τους φυσικοθεραπευτές στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.).

Κάντε like στη σελίδα  µας στο facebook για  να  µαθαίνετε όλα  τα  νέα

https://www.healthpharma.gr/operators/psf-stasi-ergasias-me-aitima-tin-entaxi-sta-varea-kai-anthygieina/
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Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ζητούν οι φυσικοθεραπευτές Δηµόσιων
Δοµών και Πρόνοιας

Ο ΠΣΦ προκήρυξε στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων
όλης της χώρας, για την Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου.

Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας, για την Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου
2020, προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ. Αίτηµα της κινητοποίησης, η
οποία έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, είναι η  άµεση   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 επείγουσα 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.

Σήµερα σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Π.Σ.Φ σε πολλά  Νοσοκοµεία που νοσηλεύονται ασθενείς µε
COVID-19, έχουν προσβληθεί εργαζόµενοι φυσικοθεραπευτές από κορωνοϊό λόγω των υπηρεσιών που
παρέχουν στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, εργάζονται σε θαλάµους
νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές  κ.λπ..),
ενώ έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για παρατεταµένο χρόνο µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς.

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί της άµεσης
ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την 
Πολιτική Ηγεσία, θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί.   

Άλλωστε, λαµβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονοµικών, κ.
Σκυλακάκη «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις και να
προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής», θα θέλαµε
να µνηµονεύσουµε την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ.
Απόφασης: 75/2020), που δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του ΚΑΤ περί της
καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών απασχόλησής
τους. 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

Δεν είναι λίγες οι φορές που επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσηµα χείλη πόσο σηµαντικό αλλά και
επικίνδυνο είναι το έργο των εργαζόµενων στα Νοσοκοµεία.

Σήµερα όµως έχουµε και πολλούς νοσούντες φυσικοθεραπευτές εργαζόµενους στα νοσοκοµεία.

Γιατί  ειδικά οι φυσικοθεραπευτές, έχουν παρατεταµένη επαφή µε όσους παρέχουν υπηρεσίες είτε στις
ΜΕΘ, είτε στους θαλάµους νοσηλείας - αυτό είναι το έργο µας. Σύµφωνα µε επίσηµο άρθρο του Π.Ο.Υ.
(https://psf.org.gr/psf-news-6427.htm), οι φυσικοθεραπευτές έχουν σηµαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των
ασθενών µε COVID-19 µε την  παρέµβαση του φυσικοθεραπευτή στην αρχή της νοσηλείας να θεωρείται
εξόχως σηµαντική.

Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεση των φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως σωµατικές εκκρίσεις
των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελο, βλέννες, ίδρωτα, ούρα, αίµα) και,
συµπερασµατικά, στον κίνδυνο µόλυνσης από µεταδοτικά νοσήµατα.

Επίσης, κατά την παροχή φυσικοθεραπείας σε κλινήρεις ασθενείς µε µόνιµη ή παροδική κινητική αναπηρία,
οι φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το σώµα τους για την άρση µελών των ασθενών, για την
έγερση από την κλίνη, για τις ασκήσεις ισορροπίας κ.λπ.., γεγονότα που οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις
του µυοσκελετικού συστήµατος.

Ειδικά στο σκέλος του αιτήµατος για το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που το διοικητικό
Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους, η ΑΜΕΣΗ χορήγησή του είναι υποχρέωση που προκύπτει
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από το Σύνταγµα.

Γι αυτό, συνεχίζει ο ΠΣΦ, προκηρύξαµε την στάση εργασίας στις 2 Δεκεµβρίου 2020 και καλούµε την
Κυβέρνηση:

- να χορηγήσει το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και

- να εντάξει τους φυσικοθεραπευτές στο καθεστώς των βαρέων και  ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.). 
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