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Μέχρι 26 Οκτωβρίου 
Οι ασφαλισµένοι θα πληρώνουν από την τσέπη τους τις φυσικοθεραπείες που χρειάζονται, καθώς από αύριο µέχρι και τις 
26 του µήνα, οι φυσιοθεραπευτές-σταµατούν να παρέχουν υπηρεσίες επί πιστώσει στοϋς ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ, 

ατουν και οι 
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΡΙΖΟΠΑΝΝΗ 

: rizogiannil5pelop.gr 

Mετα τα φάρµακα, τις εξετάσεις 
και τις ιατρικές 

επισκέψεις, οι ασφαλι-: 
οµένοι του ΕΟΠΥΥ καλούνται 

να πληρώνουν από 
την τσέπη τους και τις φυσικοθεραπείες 

τους. Ano αύριο 
µέχρι και τις 26 του µήνα, οι 
φυσικοθεραπευτές του Περιφερειακού 

Τµήµατος Αχαΐας 
και Ηλείας σταµατούν να 

παρέχουν υπηρεσίες επί πιστώσει 
στους ασφαλισµένους 

τοδότησης του ΕΟΠΥΥ. Κάποιοι 
άλλοι τόνισαν την αδυναµίακάλυψης 

των λειτουργικών 
εξόδων των έργαστη/ 

ρίων τους λόγω του συνεχώς, 
αυξανόµενου χρέους του Οργανισµού. 

«Επιθυµούµε να 
ενηµερώσουµε τους πολίτες 
ότι n απόφαση αυτή ελήφθη 
κάτω ano το βάρος των δυσβάστακτων 

οφειλών του 
ΕΟΠΥΥ. 
Υπενθυµίζουµε ότι ο ΕΟΠΥΥ 
συνεχίζει, να οφείλει εκατοντάδες 

χιλιάδες ευρώ στους 
φυσικοθεραπευτές καθώς 

> Σύµφωνο µε τη 
διοίκηση του 
συλλόγου «ο ΕΟΠΥΥ 

συνεχίζει να 
οφείλει εκατοντάδες 

χιλιάδες ευρώ 
στους φυσιοθεραπευτές, 

καθώς 
έχει αποπληρώσει, 
µε παρακράτηση 

ραπευτές διεκδικούν τα εξής: 
> ∆εσµευτικό χρονοδιάγραµµα 

αποπληρωµής για τις υπηρεσίες 
που προσφέρθηκάγ 

κατά το 2012. 
> Αµεση καταβολή του 10% 
πού έχει παρακρατηθεί µε in 
δικαιολογία της τελικής εκκαθάρισης. 

Γ ; 
> Τήρηση των όρων πάς σύµβασης 

για εξόφληση εντός 
45 ηµερών. v ' - '- 
> Σαφές χρονοδιάγραµµα 
πληρωµής και καταβολή χωρίς 

«κούρεµα» των οφειλοµένων 
2010-201 Tαπό τα 

> Οι ασφαλισµένοι θα 
καταΒάλλόυν το 
100% της αξίας των 
υπηρεσιών και 
µετά θα απαιτούν 
τη δαπάνη ano 
το ταµείο τους 

Φυσικοθεραπευτες τόνισαν ότι δεν µπορούν πλέον να καλύψουν 
τα λειτουργικά έξοδα των εργαστηρίων τους 

φυσικοθεραπευτές του Περιφερειακού 
Τµήµατος Αχαΐας 

και Ηλείας σταµατούν να 
παρέχουν υπηρεσίες επί πιστώσει 

στους ασφαλισµένους 
του ΕΟΠΥΥ. 
Η επίσχεση εργασίας θεώρήθηκε 

επιβεβληµένη, από 
τους φυσικοθεραπευτές της 
περιοχής, µετά τις αυξηµένες 

οφειλές του οργανισµού. 
Η παραπάνω απόφαση ελήφθη 

στη διάρκεια της προχθεσινής 
γενικής συνέλευσης 

των µελών του Περιφερειακού 
Τµήµατος Αχαΐας 

και Ηλείας του Πανελληνίου 
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, 

n οποία εκτίµησε on 
δεν διαφαίνεται άµεση αποπληρωµή 

των οφειλόµενων 
λόγω αδυναµίας του ασφαλιστικού 

φορέα. 
∆εν ήταν λίγά<τα µέλη του 
συλλόγου που εξέφρασαν την 
αδυναµία περαιτέρω χρηµα¬ 

ΕΟΠΥΥ. 
Υπενθυµίζουµε ότι ο ΕΟΠΥΥ 
συνεχίζει, να οφείλει εκατοντάδες 

χιλιάδες ευρώ στους 
φυσικοθεραπευτές, καθώς 
έχει αποπληρώσει, µε πα 
ρακράτηση 10%, µέχρι τον 
Απρίλιο του 2012, οφείλει 

δε ακόµα; υποχρεώσεις 
των ενταγµένων σε αυτόν ταµείων, 

από το 2010 και το 
2011» επισηµαίνει n διοίτ 
κηση του συλλόγου σε σχετική 

ανακοίνωση, εξηγώντας 
ότι «n διοίκηση του Πανελληνίου 

Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών 
προσπάθησε να 

αποτρέψει αυτή την εξέλιξη 
πολλές φρρές,'πράγµα που 
δεν έγινε εφικτό λόγω των 
επανειληµµένων αθετήσεων 
υπόσχεσης πληρωµής ano m 
διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και το 
υπουργείο Υγείας». 
Μετά την εξέλιξη αυτή, από 
αύριο οι ασφαλισµένοι του 

ραπευτές, καθώς 
έχει αποπληρώσει, 
µε παρακράτηση 
10%, µέχρι τον 
Απρίλιο του 2012, 
οφείλει δε ακόµα, 
υποχρεώσεις των 
ενταγµένων σε 
αυτόν ταµείων, 
ano το 2010 και 
το 2011» 

ΕΟΠΥΥ θα καλούνται να καταβάλλουντο 
100% της αξίας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
σύµφωνα µε το κρατικό 

τιµολόγιο. Στη συνέχεια θα 
δικάιούνται να απαιτήσουν 
m σχετική δαπάνη ano το 
ταµείο τους. 
Συγκεκριµένα, οι φυσικοθε- 

45 ηµερών. v  - - 
> Σαφές χρονοδιάγραµµα 
πληρωµής και καταβολή χωρίς 

«κούρεµα» των οφειλοµένων 
2010-201 T.από τα 

ενταγµένα στον ΕΟΠΥΥ ταµεία 
(ΟΠΑ∆,ΌΑΕΕ, κ.λπ.). 

> Καµία συµµετοχή του ασθενούς 
στις παροχές υγείας. 

> Συµψηφισµό των οφειλοµένων 
από τα ασφαλιστικά 

ταµεία µε τυχόνοφειλές των 
παρόχων προς το-∆ηµόσιο. 
> Ξεχωριστό κωδικό δαπανών 

για m φυσικοθεραπεία, 
ώστε να µην καταλογίζονται 
δαπάνες άλλων παρόχων φυσικοθεραπείας 

(φυσίατροι, 
ΚΑΑ, κλινικές) στα εργαοτή-. 
ριαφυσικοθεραπεΐας. 
> Αύξηση της χρηµατοδόmoTK; 

του ΕΟΠΥΥ τουλάχιστον 
στο 1% του ΑΕΠ και 

αναπροσαρµογή κάθε χρόνο, 
ώστε ya διορθώνεται n 

µείωση λόγω ύφεσης. 
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