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Κυρία Διοικήτρια, 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 155/2020 εγγράφου του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ.) αναφορικά με την διαφαινόμενη 

πρόθεση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας για την αναστολή λειτουργίας του 

εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, επανερχόμαστε στο ζήτημα καθώς δεν λάβαμε 

ουδεμία απάντηση, θέλοντας να εκφράσουμε εκ νέου τις αντιρρήσεις μας. 

Μετά από νεότερες βεβαιωμένες πληροφορίες, φαίνεται ότι η πρόθεση της 

Διοίκησης του νοσοκομείου σας είναι η μετεγκατάσταση του εργαστηρίου 

φυσικοθεραπείας σε άλλον χώρο εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. 

Δράμας. Όπως όμως έχουμε ενημερωθεί, δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος εντός των 



εγκαταστάσεων. Μείζονος σημασίας είναι το πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του 

πληθυσμού ευθύνης των 140.000 κατοίκων, κατά την περίοδο μετεγκατάστασης του 

εργαστηρίου φυσικοθεραπείας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι η 

οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας στην απώλεια 

ασφαλιστικής ικανότητας (Δικαιούχοι του Ν. 4368/2016), γεγονός που σημαίνει ότι 

η συγκεκριμένη κατηγορία  εξυπηρετείται ΜΟΝΟ σε Δημόσιες δομές Υγείας. 

Επίσης, θα θέλαμε να αναφερθούμε στην κάλυψη των εφτά (7) 

προβλεπόμενων εκ του Οργανισμού του Νοσοκομείου θέσεων φυσικοθεραπευτών, 

συγκριτικά με τις 2 οργανικές και την 1 προσωποπαγή καλυμμένες θέσεις. 

Είναι γεγονός ότι, δεδομένου των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων, οι τρεις 

(3) υπάλληλοι φυσικοθεραπευτές, δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες 

του Νοσοκομείου, όσον αφορά στη λειτουργία του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας 

σε 8ωρη βάση και πιθανώς να μην μπορεί να καλυφθεί ένα ποσοστό των πολιτών 

έγκαιρα.  Αυτό όμως δε συνεπάγεται την αδυναμία κάλυψης των αναγκών για 

φυσικοθεραπεία των πολιτών της Δράμας και των όμορων περιοχών. 

Περαιτέρω, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου της Δράμας παράσχει και εκπαιδευτικό έργο, 

καθώς δέχεται 3 τελειόφοιτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ανά εξάμηνο για πρακτική άσκηση και η απρόσκοπτη και 

συνεχή λειτουργία του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας είναι πρώτιστη ανάγκη. 

Όπως προαναφέρθηκε, η άρση της λειτουργίας του εργαστηρίου 

φυσικοθεραπείας  θα σημάνει μια σημαντική υποβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του Νοσοκομείου Δράμας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τη 

μείωση της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών ευθύνης σας. 

Τέλος, την τελευταία περίοδο διανύουμε μια σοβαρή υγειονομική κρίση και 

ολοένα περισσότεροι πολίτες θα νοσήσουν από Covid-19, η οποία προβλέπεται από 

τους ειδικούς λοιμωξιολόγους ότι θα έχει μακροχρόνια διάρκεια. 

Όπως τονίζεται σε άρθρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τίτλο: «Η 

πανδημία του Κορωνοϊού  (COVID-19) αναδεικνύει  τη μεγάλη σημασία της 

αποκατάστασης των ασθενών» (http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-

emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/4/covid-19-exposes-the-

critical-importance-of-patient-

rehabilitation?fbclid=IwAR0235gaAMAikpDWqS1Dg3AAHkSJc2K5EnbhSRyODyEExgy

3lvcfm6z5qg8), για τους ασθενείς που παραμένουν πολύ καιρό σε αδράνεια και 

χωρίς δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως αυτοί που βρίσκονται σε 

εντατική θεραπεία, θα απαιτούνται πρόσθετες θεραπευτικές παρεμβάσεις 



παράλληλα με την αναπνευστική φυσιοθεραπεία. Επιπροσθέτως, απαιτούνται 

ασκήσεις διατάσεων και ενδυνάμωσης για να αποτραπούν οι δυσκαμψίες στις 

αρθρώσεις και να καταπολεμηθεί η μυϊκή αδυναμία για αυτούς τους ασθενείς, για 

να μην καθυστερήσει η ανάρρωσή τους και η έξοδος από το σπίτι. 

Επίσης, οι ανάγκες αυξάνονται και στο επίπεδο της προληπτικής παροχής 

φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, όπως τα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης σε 

καρκινοπαθείς, η στελέχωση με φυσικοθεραπευτή των διαβητολογικών κέντρων 

των νοσοκομείων για την κατάρτιση προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης 

(πρόσφατη απόφαση του ΚΕΣΥ)  κ.α. 

Από τα παραπάνω, συνεπάγεται η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη παροχής 

υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στους πολίτες.  

Θεωρούμε αδιανόητη την πρόθεσή σας για άρση της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων του φυσικοθεραπευτηρίου και τον παροπλισμό του εξοπλισμού του 

(ο οποίος έχει χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά προγράμματα), γεγονός το οποίο θα 

οδηγήσει στη στέρηση απαραίτητων και πολύτιμων υπηρεσιών υγείας προς τον 

πληθυσμό ευθύνης σας και ιδιαίτερα στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, μεταξύ 

των οποίων και αυτών που θα νοσήσουν από Covid-19. 

Παρακαλούμε για την απάντησή σας σχετικά με τις προθέσεις του Γενικού 

Νοσοκομείου Δράμας αναφορικά με τη λειτουργία του φυσικοθεραπευτηρίου. 
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