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Fisioterapeutes reivindiquen

un tracte més just per a la

professió i lamenten

l'intrusisme

Amb motiu del Dia Mundial de la Fisioteràpia, el Col·legi

de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) ha denunciat

aquest  dijous les  "retallades" soferts  pels  seus honoraris

per  part  de  les  mútues  de  salut.  Així  ho  ha  informat el

col·legi en un comunicat.

"El  CFC  vol  mostrar  la  seva  preocupació  per  la

disminució  continuada  del  preu  per  sessió  que

perceben els fisioterapeutes que presten els seus serveis per a mútues de

salut", ha destacat l'organisme col·legial.

Els honoraris estan "clarament per sota del preu de mercat" i fins i tot per sota del

preu de cost del servei; en alguns casos s'ha produït una retallada del 32% del preu per

hora i hi ha fisioterapetuas que arriben a cobrar 7 euros per sessió.

Per aquesta raó, ha constituït el Grup de Treball en Mútues de Salut, que elaborarà un

informe jurídic i  un altre  econòmic que marcarà de forma clara les accions a  iniciar,

sempre dins el marc legal vigent, ha afegit.
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Govern a l'escola públicaEl coordinador d'aquest grup, Francesc Rubí, ha afirmat que la crisi ha propiciat que la

majoria  de  mútues  de  salut  han  modificat  "unilateralment"  les  condicions

contractuals i de prestació de serveis als fisioterapeutes.

Segons  Rubí,  aquesta  situació  implica  "una  curiosa  paradoxa:  es  realitzen  els

millors tractaments de la història als preus més baixos, de manera que la

supervivència de molts centres de fisioteràpia està en perill".
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