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Το 1ο Συµπόσιο Λεµφοιδήµατος στις 3 & 4 Μαρτίου στην Αθήνα

 

Δείτε το πρόγραµµα  του Συµποσίου εδώ 

To 1ο Συµπόσιο Λεµφοιδήµατος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών θα
πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα  στο ξενοδοχείο  Royal Olympic στις 3‐4 Μαρτίου 2018.

Το συµπόσιο µε θέµα «Λεµφοίδηµα και δυσλειτουργίες του Λεµφικού Συστήµατος: Από την Πρόληψη στην
Αντιµετώπιση» αποτελεί την πρώτη εκδήλωση ορόσηµο στον κύκλο της Φυσικοθεραπείας και της
διαχείρισης των οιδηµάτων γενικότερα στην Ελλάδα.

Διακεκριµένοι οµιλητές, προσκεκληµένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από διάφορες ειδικότητες‐
εξειδικεύσεις, θα αναπτύξουν θεµατικές ενότητες που εκφράζουν την παγκόσµια οµοφωνία σχετικά µε τις
πρακτικές διαχείρισης των ασθενών που αντιµετωπίζουν δυσλειτουργίες στο λεµφικό σύστηµα.

Στόχος τους θα είναι να παραθέσουν τόσο τις διαφορετικές σκοπιές στην προσέγγιση των οιδηµάτων όσο
και τις διαφορετικές θεραπευτικές παρεµβάσεις, χαράζοντας ταυτόχρονα µία ενιαία στρατηγική
ενηµέρωσης και σεβασµού σε αυτό το τόσο κρίσιµο θέµα.

Παράλληλα µε τις εργασίες του συνεδρίου, έχει οργανωθεί και χώρος έκθεσης όπου θα παρουσιάζονται
από εξειδικευµένες εταιρείες του χώρου όλες οι σύγχρονες επιλογές για την διαχείριση του
λεµφοιδήµατος.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://lymphedema‐congress.gr/ και θα
συνεχίζονται από τις 8:00 το πρωί του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Royal Olympic.
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Αλαλούµ µε τα ενηµερωτικά σηµειώµατα του ΕΟΠΥΥ
By: Ιοκάστη Αλειφεροπούλου - Virus “Σοκ” έπαθαν οι φυσικοθεραπευτές που έχουν σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ,
όταν παρέλαβαν από τις κατά τόπους ΠΕΔΥ τα ενηµερωτικά σηµειώµατα για το 2017. Όπως διαπίστωσαν,
σε αυτά έχουν προστεθεί και τα εισοδήµατα των ληξιπρόθεσµων χρεών του Οργανισµού για τα έτη 2012-
2015 (το 10%), για τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί δίχως όµως να τα έχουν εισπράξει. Πρόκειται για ένα
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν και άλλοι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ. Αυτό που συµβαίνει βρίσκεται σε άµεση
συνάρτηση µε τον συµψηφισµό που έγινε στα τέλη του περασµένου έτους. Τότε, αφού αφαιρέθηκε ο
φόρος, παρακρατήθηκαν καθαρά ποσά για το rebate και το clawback µέχρι και το α΄ εξάµηνο του 2015.
Κατά συνέπεια, δεν θα έπρεπε τα προαναφερόµενα ποσά να προστεθούν στο σύνολο του εισοδήµατος.
Αντίθετα, θα έπρεπε να να προστεθεί µόνο που φόρος που έχει παρακρατηθεί στον κάθε συµφηφισθέντα
µήνα. Σε επιστολή του προς την υφυπουργό Οικονοµικών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ) ζητά να βρεθεί άµεσα λύση για την αναντιστοιχία που θα εµφανιστεί στο taxisnet κατά την υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων, λόγω καταβολής των ληξιπρόθεσµων οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ. medispin
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Αλαλούµ µε τα ενηµερωτικά σηµειώµατα του ΕΟΠΥΥ
“Σοκ” έπαθαν οι φυσικοθεραπευτές που έχουν σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ, όταν παρέλαβαν από τις κατά
τόπους ΠΕΔΥ τα ενηµερωτικά σηµειώµατα για το 2017.

Όπως διαπίστωσαν, σε αυτά έχουν προστεθεί και τα εισοδήµατα των ληξιπρόθεσµων χρεών του
Οργανισµού για τα έτη 2012-2015 (το 10%), για τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί δίχως όµως να τα έχουν
εισπράξει. Πρόκειται για ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουν και άλλοι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ.

Αυτό που συµβαίνει βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τον συµψηφισµό που έγινε στα τέλη του περασµένου
έτους. Τότε, αφού αφαιρέθηκε ο φόρος, παρακρατήθηκαν καθαρά ποσά για το rebate και το clawback µέχρι
και το α΄ εξάµηνο του 2015. Κατά συνέπεια, δεν θα έπρεπε τα προαναφερόµενα ποσά να προστεθούν στο
σύνολο του εισοδήµατος. Αντίθετα, θα έπρεπε να να προστεθεί µόνο που φόρος που έχει παρακρατηθεί
στον κάθε συµφηφισθέντα µήνα.

Σε επιστολή του προς την υφυπουργό Οικονοµικών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ)
ζητά να βρεθεί άµεσα λύση για την αναντιστοιχία που θα εµφανιστεί στο taxisnet κατά την υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων, λόγω  καταβολής των ληξιπρόθεσµων οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ.

 

 

 

https://virus.com.gr/alaloum-me-ta-enimerotika-simiomata-tou-eopyy/

