
Ιπποθεραπεία: Σχεδιάζονται ενέργειες
για να καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ
Το μέλλον της «Ιπποθεραπείας» στην Ελλάδα συζήτησε ο πρόεδρος του Πανελληνίου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΦΣ) κ. Πέτρος Λυμπερίδης με την Πρόεδρο της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικής Ιππασίας ("Federation of Horses in Education
and Therapy International-HETI") - κα Σάννα Ματτίλα, Φυσικοθεραπεύτρια MSc &
Ειδικό Ιπποθεραπείας - η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει εξειδικευμένο κέντρο ιπποθεραπείας στις Σέρρες, ενώ
και κάποιοι ιππικοί όμιλοι ανά την Ελλάδα έχουν αναπτύξει τις εγκαταστάσεις τους
προσφέροντας αυτού του είδους τη θεραπεία (με τη συνδρομή βεβαίως
φυσιοθεραπευτή) σε παιδιά και ενήλικες, ανέφερε στο Iatronet ο πρόεδρος του ΠΦΣ,
κ. Πέτρος Λυμπερίδης. Αποδεδειγμένα, σύμφωνα με τον ίδιο, η ιπποθεραπεία
προσφέρει πολλαπλά οφέλη στον ασθενή, όπως τόνωση της ψυχολογίας του
πάσχοντος, διευκόλυνση στην αναπνοή, βελτίωση στην κίνηση κ.λπ.

Συμφωνήθηκε από τις δυο πλευρές να υπάρχει στενή συνεργασία στο μέλλον, για την
αξιοποίηση της εμπειρίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και των κατάλληλων
επιστημονικών δεδομένων, προκειμένου να σχεδιαστεί από τον Π.Σ.Φ. ο τρόπος
περαιτέρω ανάπτυξης της μεθόδου και επαγγελματικής αξιοποίησης της
Ιπποθεραπείας στην Ελλάδα.

Κατά τη συνάντηση, επίσης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το γενικό πλαίσιο
εκπαίδευσης και εφαρμογής της Ιπποθεραπείας σε Παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και το
εκπαιδευτικό πλαίσιο μετεκπαίδευσης και πώς καθορίζεται αυτό (χρονική διάρκεια,
καθορισμένη υποχρεωτική διαδικασία κλπ), που ισχύει στις διάφορες χώρες της
Ευρώπης και στην Αμερική.

Αναλύθηκε το πλαίσιο εφαρμογής της Ιπποθεραπείας σε ασθενείς στην Φινλανδία και
στις άλλες Σκανδιναβικές χώρες, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των θεραπευτών
και των εγκαταστάσεων από τα εκεί ασφαλιστικά ταμεία για την εφαρμογή και
αποζημίωση της Ιπποθεραπείας. Σημειωτέον, τα ασφαλιστικά ταμεία στη Φινλανδία
πληρώνουν τις συνεδρίες για ιπποθεραπεία με 120 ευρώ την ώρα. Στην Ελλάδα,
αντίστοιχα ο ΕΟΠΥΥ δεν πληρώνει συνεδρίες για ιπποθεραπεία και το συνολικό
κόστος το πληρώνει ο ιδιώτης.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. μας ανέφερε ότι προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη της
ιπποθεραπείας στην Ελλάδα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος σχεδιάζει σε πρώτη φάση να
καταθέσει στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ολοκληρωμένο φάκελο στον οποίο με
επιστημονικές αποδείξεις να επιβεβαιώνεται η δύναμη που έχει η συγκεκριμένη
θεραπευτική διαδικασία-αγωγή στην υγεία του ασθενή. Από τη στιγμή που θα υπάρχει



η έγκριση από το ΚΕΣΥ, αναφέρει ο ίδιος, πλέον το επόμενο βήμα είναι να
διεκδικηθούν από τον ΕΟΠΥΥ κονδύλια για την υποστήριξη της θεραπείας.
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