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Επιστολή ∆ιαµαρτυρίας των φυστκοθεραιτευτών 
για τις ∆ηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού 

Υγείας κ. M. Σαλµά 

Επιστολή ∆ιαµαρτυρίας των φυστκοθεραιτευτών 
για τις ∆ηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού 

Υγείας κ. M. Σαλµά 
Με επιστολή προς του 

Βουλευτές ο πανελλήνιος σύλλογος 
φυσικοθεραπευτών δήλωσαν 
την έντονη δυσαρέσκεια 

τους για τις θέσεις και τις 
απόψεις που εξέφρασε ο αναπληρωτής 

Υπουργός Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κύριος 

Μάριος Σαλµάς στις 3009-2012 

κατά την εµφάνιση 
του στην τηλεοπτική εκποµπή 
«Ενηµέρωση στη ΝΕΤ». 

«Οι δηλώσεις τις οποίες 
έκανε όσον αφορά στη δαπάνη 

της φυσικοθεραπείας, που 
βαρύνει µηνιαίως τον ΕΟΠΥΥ, 
απαξιώνουν και διασύρουν τον 
κλάδο των φυσικοθεραπευτών, 

δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγµατικότητα και δηµιουργούν 
λανθασµένες εντυπώσεις. 

Ανέφερε ότι οι δύο χιλιάδες 
σαράντα (2.040) συµβεβληµένοι 

µε τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές 
λαµβάνουν 

µηνιαίως, το εξασφαλισµένο 
ποσό των 3.500 Ε. Ένα ποσό 
το οποίο προκύπτει από την 
απλοϊκή διαίρεση του συνολικού 

ποσού, που αντιστοιχεί 
στον κωδικό που χρησιµοποιείται 

και για τη δαπάνη 
της φυσικοθεραπείας, µε τον 
αριθµό των συµβεβληµένων 
φυ σικοθερ απευτών. 

Ας γίνει όµως κατανοητό 
ότι ο κωδικός στον οποίο 

αναφέρεται ο κ. Αναπληρωτής 

Υπουργός περιλαµβάνει και 
τη δαπάνη που προέρχεται 
από τους Φυσιάτρους οι οποίοι 

και εγγράφουν και εκτελούν 
οι ίδιοι φυσικοθεραπείες επί 
των ασφαλισµένων 

Επίσης αναφέρθηκε ότι 
δεκάδες ή εκατοντάδες φυσικοθεραπευτές 

εισπράττουν 
από τον ΕΟΠΥΥ ποσά της τάξης 

των 15.000 Ε. Η δαπάνη 
της φυσικοθεραπείας αντιπροσωπεύει 

ποσοστό κοντά στο 1% 

του συνολικού προϋπολογισµού 
του ΕΟΠΥΥ και η ετήσια δαπάνη 
φυσικοθεραπείας αντιστοιχεί στο 
50% της µηνιαίας υπέρβασης 
του προϋπολογισµού των φαρµάκων 

Η µηνιαία δαπάνη για Εργαστήρια 
Φυσικοθεραπείας 

(στοιχεία ΕΟΠΥΥ) είναι 6 εκ./ 
2040= 2940 ευρω µεικτά, µείον 

33% παρακράτηση 1970 

ευρω καθαρά!!! Αν εκατοντάδες 
φ/τες αµείβονται µε ποσά 

άνω των 15000 ευρω, όπως 
επίσης ανέφερε ο Αν. Υπουργός, 

η συνολική µηνιαία δαπάνη 
θα ήταν πολλαπλάσια!!!! 

Περαιτέρω, ο ΠΣΦ έχει δηλώσει 
ευθέως και ενώπιον του 

Αν. Υπουργού, ότι τα φαινόµενα 
της προκλητής ζήτησης 

είναι καταδικαστέα και πρέπει 
να παταχθούν και προτάθηκε 
ενεργοποίηση του ελεγκτικού 
µηχανισµού. 

Επισηµαίνουµε ότι οι Φυσικοθεραπευτές 
έχουν εξοφληθεί 

από τον ΕΟΠΥΥ, µε 
προσχηµατική παρακράτηση 
οριστικής εκκαθάρισης 10%, 

µέχρι τον Απρίλιο 2012. Συνολικά 
όµως, η στάση πληρωµών 
από τα ασφαλιστικά 

ταµεία είναι πάνω από 2 έτη 
και βρισκόµαστε ήδη σε κατάσταση 

χρεοκοπίας. 
Παρακαλούµε για τη δική 

σας άµεση παρέµβαση για την 
αποτροπή δίωξης του κλάδου 
αλλά και οποιουδήποτε λειτουργού 

Υγείας, ώστε να προασπιστεί 
η υγεία και η περίθαλψη 

των Πολιτών», αναφέρεται 
στην επιστολή. 
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