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e-εκπαίδευση για ΑµεΑ 
Στη µνηµονιακή Ελλάδα, όπου 

το αναφαίρετο δικαίωµα 
στην υγεία καταστρατηγείται 

και µετατρέπεται σε πολυτέλεια, 
τα άτοµα µε κινητικές αναπηρίες και 
µαθησιακές δυσκολίες θα ήταν «παιδιά 

ενός κατώτερου θεού» αν δεν 
υπήρχαν ανεξάρτητοι φορείς, όπως 
n ΕΛΕΠΑΠ, να παλέψουν για το αυτονόητο. 

Τώρα, το φιλόδοξο καινοτόµο 
πρόγραµµα ψηφιακών υπηρεσιών 

της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας 
και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων 

εξασφαλίζει ισότιµη πρόσβαση 
σε ψυχολογική υποστήριξη, συµβουλευτική, 

εκπαίδευση και θεραπείες 
αποκατάστασης στα ανάπηρα παιδιά 
και τις οικογένειες τους όπου κι αν 
βρίσκονται, χωρίς γεωγραφικούς και 
χρονικούς περιορισµούς. Οι περισσότερες 

από αυτές τις υπηρεσίες είναι 
εντελώς δωρεάν. 

Επιπτώσεις κρίσης 
Η κ. Χριοταλένα Καττάµη, συµβουλευτική 

ψυχολόγος αποκατάστασης 
και επιστηµονική υπεύθυνη του 
προγράµµατος, µιλά στον «ΕΤ.» για 
τις νέες καινοτόµες ψηφιακές υπηρεσίες 

της ΕΛΕΠΑΠ και πώς αυτές 
µπορούν να αλλάξουν τη ζωή των 
παιδιών και των ενηλίκων που πάσχουν 

από εγκεφαλική παράλυση, 
κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις και 
νευρολογικά σύνδροµα ή έχουν 
υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Παράλληλα, 

καταγράφει τις δραµατικές 
επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης 
και των σκληρών µνπµονιακών πολιτικών 

που εφαρµόζονται στην Υγεία 
µε αποκλειστικό κριτήριο την περιστολή 

των δαπανών στη ζωή 1.000 
Ελληνόπουλων και 20 ενηλίκων µε 
κινητικές αναπηρίες και µαθησιακές 
λειτουργίες, οι οποίοι βρίσκονται υπό 
την προστασία της ΕΛΕΠΑΠ. 

«To πρόγραµµα ανάπτυξης επιχειρηµατικών 
τεχνολογικών υποδοµών 

περιλαµβάνει ψηφιακή πύλη, πρότυπο 
τηλεµατικό κέντρο, ηλεκτρονικά 

συστήµατα εκπαίδευσης, τηλεδιάσκεψης 
και τηλε-αποκατάστασης 

και πληροφοριακό σύστηµα καταγραφής, 
αξιολόγησης και εκτίµησης 
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των προγραµµάτων αποκατάστασης 
που υλοποιεί π ΕΛΕΠΑΠ και φέρνει 
όλες αυτές τις υπηρεσίες στο σπίτι 
του παιδιού. Στόχος µας επίσης είναι 
να φτιάξουµε ένα δίκτυο από συνεργαζόµενους 

φορείς και οικογένειες, 
ώστε να διοχετεύσουµε την τεχνογνωσία 

που έχουµε συγκεντρώσει 
στα 75 χρόνια λειτουργίας της ΕΛΕΠΑΠ 

σε ειδικούς, γονιούς και δασκάλους 
µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Οι οικογένειες πρέπει να µπορούν 
να βρίσκουν τις πληροφορίες που 
χρειάζονται και να στέλνουν εγκαίρως 

το αίτηµα τους στην ΕΛΕΠΑΠ, 
καθώς n πρώιµη παρέµβαση είναι 

πολύ σηµαντική. Παράλληλα, δίνουµε 
βάρος στη νευροψυχολογική 

αποκατάσταση των εγκεφαλικών 
βλαβών στα παιδιά, ξεκινώντας ένα 
νέο πρόγραµµα ποα θα υλοποιείται 
µέσα από µικρές οµάδες. Η νευροψυχολογική 

αποκατάσταση αφορά τη 
γνωστική ενδυνάµωση των παιδιών 
και ανάλογο πρόγραµµα διαθέτουµε 
ήδη από το 2008 για τους ενήλικους, 
που τους βοηθά στην επαγγελµατική 
αποκατάσταση». Η ΕΛΕΠΑΠ διαθέτει 

και online ραδιόφωνο και web 
κάµερα για τη διάδοση των καλών 
πρακτικών και των ολιστικών θεραπευτικών 

παρεµβάσεων, όπως π 
µουσικοθεραπεία, n λογοθεραπεία 
και n εργοθεραπεία. 

Οπως εξηγεί n κ. Καττάµη, n οικονοµική 
κρίση έχει δηµιουργήσει 

πολλά προβλήµατα στην ευάλωτη 
αυτή πληθυσµιακή οµάδα, καθώς 
n συνεχιζόµενη περιστολή των δαπανών 

Υγείας αφήνει στον αέρα τα 
παιδιά και τους ενήλικες µε κινητικές 

αναπηρίες και µαθησιακές δυσκολίες. 
Τελευταίο κερασάκι στην... 

τούρτα των δυσκολιών -που πλέον 
αποκτούν τη µορφή χιονοστιβάδαςµια 

διάταξη του ΕΟΠΥΥ, σύµφωνα 
µε την οποία για τις επίκτητες βλάβες 
θα αποζηµιώνεται µόνο 3µηνη κλειστή 

θεραπεία (π.χ. σε θεραπευτήριο 
όπως ο «Φιλοκτήτης» ή n «Ανάπλαση») 

ή ένας χρόνος εργοθεραπεία, 
λογοθεραπεία και φυσικοθεραπεία. 
«To χρονικό διάστηµα για το οποίο 
δίδεται αποζηµίωση από τα ασφαλιστικά 

ταµεία είναι ελάχιστο σε 
σύγκριση µε το αληθινά απαιτούµε¬ 

νο», ξεσπά n κ. Καττάµη αντιδρώντας 
στο παράλογο µέτρο. Υπενθυµίζεται 
ότι n ΕΛΕΠΑΠ διαθέτει έξι συνολικά 

παραρτήµατα, στην Αθήνα, στη 
Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στο 
Αγρίνιο, στον Βόλο και τα Χανιά. 
«Στην Ελλάδα n οικογένεια όσο ζει 
συµβιώνει µε το παιδί. To ιδανικό θα 
ήταν να υπάρχουν δοµηµένα διαµερίσµατα 

υποστηριζόµενης διαβίωσης 
µέσα στον ιστό της πόλης όπου τα 
παιδιά µετά την ενηλικίωσή τους θα 
µπορούσαν να διαβιώσουν πιο αυτόνοµα 

και να µοιραστούν και τα έξοδα 
της εξωτερικής τους φροντίδας», καταλήγει 

n ειδικός, αλλά κάτι τέτοιο 
παραµένει όνειρο καλοκαιρινής νυκτός 

στην... Ψωροκώσταινα, παρότι 
αποτελεί ρουτίνα για τις προηγµένες 
χώρες της Ευρώπης.» 
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