Ljubljana, 30. 12. 2021

Fizioterapevti pričakujemo veliko od pogajanj v mesecu januarju leta 2022, saj v novembrskem krogu
nismo bili del Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega
varstva

V strokovnem Združenju fizioterapevtov Slovenije (ZFS) si želimo, da bi imeli slovenski fizioterapevti,
kot vrhunski strokovnjaki za promocijo zdravja, preventivo, habilitacijo in rehabilitacijo posameznikov
v vseh življenjskih obdobjih in zdravstvenih stanjih, primerljive plače oz. plačna razmerja z drugimi
poklici v panogi, kot jih imajo kolegi v ostalih državah članicah Evropske unije. V ZFS smo prav tako
zgroženi nad nedavnimi pogajanji reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (kamor so vključeni tudi
fizioterapevti), ki so sklenili Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in
socialnega varstva ter podpisali anekse h kolektivnima pogodbama za dejavnost zdravstva in socialnega
varstva ter za zaposlene v zdravstveni negi. S sprejetimi aneksi so se posledično porušila do sedaj še
sprejemljiva razmerja plač ter spremenila in porušila razmerja med posameznimi delovnimi mesti, ki
posledično vodijo v absurdne situacije in povsem razvrednotijo vlogo fizioterapevtov ter samo
poglabljajo nevzdržno stanje v državi. Buren odziv fizioterapevtk in fizioterapevtov na vseh nivojih, od
primarnega do terciarnega, tudi tistih, ki delajo v COVID oddelkih, po celotni državi me ne preseneča.
Po informacijah s terena so namreč številni fizioterapevti na nogah, saj je trenutna situacija na področju
plačnih razredov zares ponižujoča zanje. Trenutni aneksi kolektivne pogodbe razvrščajo zdravstvene
profile s V. stopnjo izobrazbe, kot so srednje medicinske sestre, od 32. plačnega razreda dalje v
intenzivni terapiji. Profili kot na primer diplomirane medicinske sestre s VII/1, pa so razvrščeni tudi od
41. plačnega razreda dalje v intenzivni terapiji. Diplomirani fizioterapevt s VII/1 stopnjo izobrazbe, ki
dela na COVID oddelku in izvaja respiratorno fizioterapijo in druge fizioterapevtske postopke
življenjskega pomena, štarta v 31. plačnem sistemu in je tako manj plačan kot srednja medicinska
sestra v intenzivni terapiji. Da ne bom razumljen napačno, vsekakor privoščim medicinskim sestram
ureditev dostojnih plač, vendar jih pričakujemo tudi sami. V ZFS menimo, da to niso prave rešitve, ki
jih fizioterapevti, kot sistemske ukrepe, ki bodo omogočili kakovosten javni zdravstveni sistem,
upravičeno pričakujemo. Fizioterapevti in vsi ostali zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega
varstva, ki niso bili del prej omenjenega Dogovora in novembrskega kroga pogajanj, bodo predmet
pogajanj v mesecu januarju leta 2022. Seveda se v ZFS nadejamo pozitivnega izplena omenjenih
pogajanj v dobrobit fizioterapevtov. Smo namreč nepogrešljivi del zdravstvenega sistema, ki skrbi za
povrnitev dihalnih in gibalnih funkcij ter preprečevanje možnih zapletov. Menim, da je naša vloga
izredno pomembna pri rehabilitaciji pacientov, ki imajo poškodbe ali okvare gibalnega sistema, med
drugim tudi mišično-skeletnega sistema, živčnega sistema in podobno. Delo fizioterapevta je izredno
dinamično, zahtevno, saj se mora odzivati na zdravstvene potrebe pacienta, državljanov ter družbe kot

celote. Sprotno moramo slediti novim dognanjem fizioterapevtske znanosti in tehnološkemu napredku
z namenom, da so cilji fizioterapevtske dejavnosti podprti z najnovejšimi znanstvenimi dokazi.
V vlogi predsednika ZFS menim, da je plače fizioterapevtov v javnem zdravstvu potrebno izenačiti s
plačami zaposlenih v zdravstveni negi in drugimi profili. Fizioterapevti smo za državo in državljane
izjemno pomembni, trenutno pa plače fizioterapevtom ne omogočajo normalnega in dostojnega
življenja, sploh tistim, ki so na začetku svoje poklicne poti. Slednji nam uhajajo v tujino - v sosednji
Avstriji le ti štartajo s cca. 1600 - 1800 eur (neto) plače in lahko v kratkem napredujejo tudi na 2500
eur (neto) plače oz. višje. Fizioterapevtom v tujini ponujajo delo pod zelo konkurenčnimi delovnimi
pogoji. Prav fizioterapevti začetniki namreč opozarjajo na slabo plačilo za odgovorno delo, ki ga
opravljajo po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu v Sloveniji (970 € neto). Po vsem svetu
so fizioterapevti visoko cenjeni, spoštovani in tudi dovolj dobro plačani, tako bi moralo biti tudi v
Sloveniji, zato dvig plač fizioterapevtom kot predsednik ZFS močno podpiram. Prav tako podpiram
prizadevanja pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja, da se odprava plačnih nesorazmerij trajno
razširi tudi na ostale profile v zdravstvu, torej tudi na fizioterapevte. Tudi v ZFS nasprotujemo
parcialnim zakonskim rešitvam, sprejetim brez socialnega dialoga z vsemi reprezentativnimi sindikati,
saj smo prepričani, da take rešitve ne vodijo v smer izboljšanja slovenskega zdravstvenega sistema kot
celote.
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