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Προς
1) Υπουργό Υγείας, κ. Κικίλια
2) Υφυπουργό Υγείας, κ. Κοντοζαμάνη
3) Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Κοιν.: Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

ΘΕΜΑ: Αίτημα για την αναστολή λειτουργίας γραφείων λογοθεραπευτών και
κέντρων υπηρεσιών ειδικής αγωγής εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού

Ως εκπρόσωποι των παρόχων υπηρεσιών λογοθεραπείας και υπηρεσιών ειδικής
αγωγής (ΚΑΔ: 86901909 Υπηρεσίες Λογοθεραπείας και 86901905 Υπηρεσίες
Εργοθεραπείας, 86901804 Υπηρεσίες Ψυχολόγου, 86901803 Υπηρεσίες
Ψυχοθεραπευτή, 86901801 Υπηρεσίες Παιδοψυχολόγου, 85591903 Υπηρεσίες
Ειδικού Παιδαγωγού, 86901802, Υπηρεσίες Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, 86901800
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας), αριθμούμε περί τα 5.οοο μέλη.
Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται τόσο σε ενήλικες όσο, κυρίως, σε παιδιά, τα οποία
έχουν κριθεί ότι αν και τα ίδια εμφανίζουν ήπια συμπτώματα ή καθόλου
συμπτώματα μεταδίδουν εύκολα τον ιό.
Εξάλλου, βαριές περιπτώσεις
θεραπευομένων μας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προφυλαχθούν οι ίδιοι ή να
προφυλάξουν τους θεραπευτές τους από την μετάδοση (π.χ. σιελόρροια κ.λπ).
Προκειμένου για τον περιορισμό της δραματικής εξάπλωσης του κορονοϊού που
αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, παρά το ότι κάποιοι από τους
υπογράφοντες φορείς έχουμε ήδη προτείνει προς τα μέλη μας την αναστολή της
παροχής των υπηρεσιών τους (πλην επειγουσών περιπτώσεων και εξ αποστάσεως
θεραπεία) και παρά το ότι αρκετοί επαγγελματίες επιδεικνύοντας ευαισθησία και
υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, όπως αρμόζει στην επαγγελματική μας
δεοντολογία, έχουν ήδη προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας των γραφείων ή
κέντρων τους, παραμένετε μόνο αρμόδιο όργανο για την επιβολή μέτρου
υποχρεωτικής αναστολής της παροχής των ως άνω υπηρεσιών.
Τη στιγμή που έχει, ορθώς, επιβληθεί αναστολή λειτουργίας όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης, και η παροχή λοιπών υπηρεσιών υγείας περιορίζονται σε μεγάλο
βαθμό στις επείγουσες, θεωρούμε ότι ο εν λόγω περιορισμός θα πρέπει να
γενικευθεί προς όλους τους λογοθεραπευτές και ειδικούς θεραπευτές με δική σας
απόφαση.

Για τους λόγου αυτούς, παρακαλούμε να προχωρήσετε άμεσα στη σχετική
απόφαση επιβολής αναστολής λειτουργίας γραφείων λογοθεραπευτών και
κέντρων παροχής υπηρεσιών λογοθεραπείας και κέντρων υπηρεσιών ειδικής
αγωγής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
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