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ΝΕΟΙ ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TOY ΕΟΠΥΥ 

«Ακρωτηριασµός» στοος ασθενείς 
µε κινητικά προβλήµατα 

WtyaXo χτύπηµα ano το νέο 
Ενιαίο Κανονισµό Παροχών 
Υγείας τον ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ B 
1233/2012) δέχονται και όσοι 

ασφαλισµένοι αντιµετωπίζουν ορθοπεδικά 
και κινητικά προβλήµατα, 

όσοι χρειάζονται φυσικοθεραπείες, 
εργοθεραπείες, λογοθεραπείες και 
άλλες παροχές για να βελτιώσουν 
την κατάσταση της υγείας τους. Επιπλέον 

οι ασφαλισµένοι θα πληρώνουν 
µπευθείας από την τσέπη 

τους για όλα τα θεραπευτικά µέσα 
που κοστολογούνται έως 30 ευρώ! 

Αλλά και τα παιδιά µε αναπηρία 
και τις οικογένειές τους δεν τους εξαιρεί 

ο κανονισµός - σφαγείο από 
το επιπλέον χαράτσωµα και τις περικοπές. 

To mo εξοργιστικό είναι η 
προπαγάνδα της συγκυβέρνησης ότι 

από τις περικοπές θα εξοικονοµήσει 
300 εκατ. ευρώ, µέσω του «νοικοκυρέµατος», 

οπως προκλητικά ισχυρίζεται. 
Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα 

300 εκατ. ευρώ θα αφαιρεθούν 
από τις τσέπες των ασφαλισµένων. 

Ετσι, ανάµεσα σε άλλα, ο Ενιαίος 
Κανονισµός Παροχών Υγείας 

προβλέπει: 
Στο εξής δικαιολογούνται φυσικοθεραπείες 

έως 10 (από 12) συνεδρίες 
δύο φορές το χρόνο και η αποζηµίωση 

ανά συνεδρία ορίζεται 
σε 15 (από 20) ευρώ. 

Σε όλες τις περιπτώσεις ασθενών 
για να δικαιούνται φυσικοθεραπείες, 

εργοθεραπείες και λογοθεραπείες 
µπαίνει πλέον η προϋπόθεση 

οι ασφαλισµένοι να µην έχουν 
«νοσηλευθεί σε κλινική αποκατάστασης 

Νοσοκοµείου ή Κέντρο 
Αποθεραπείας - Αποκατάστασης 
(ΚΑ A) ή Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 

(ΦΙΑΠ) και δεν έχουν 
παρακολουθήσει πρόγραµµα 

αποκατάστασης ως εξωτερικοί ασθενείς 
σε ΚΑ A ή ΦΙΑΠ». 

Ενδεικτικά, για ασθενείς µε αγγειακά 
εγκεφαλικά επεισόδια κόβονται 
εντελώς οι 8 συνεδρίες λογοθεραπείας 

το µήνα µέχρι 6 µήνες, 
ενώ απουσιάζει η πρόβλεψη «για 
συνέχιση της θεραπείας και µέχρι 
άλλο ένα όµηνο» µετά από «ιατρική 

γνωµάτευση ειδικευµένου θεράποντος 
ιατρού ανάλογης ειδικότητας 

Κρατικού ή Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου». 

Με τον προηγούµενο Κανονισµό 
προβλεπόταν πως «λογοθεραπείες, 
εργοθεραπείες και ψυχοθεραπείες 
χορηγούνται ανάλογα µε την πάθηση 

µε παραπεµπτικό θεράποντος ιατρού 
αντίστοιχης ειδικότητας και 

έγκριση ελεγκτή ιατρού έως 20 συ- 

Ατέλειωτη η λίστα των περικοπών 
και του «χαρατσώµατος» 

των ασφαλισµένων 

Από πρόσφατη διαµαρτυρία για την Ειδική Αγωγή έξω από το κτίριο 
της EE στην Αθήνα 

νεδρίες ανά είδος το µήνα». Τώρα 
µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις 
ασθενών χορηγούνται 8 συνεδρίες 

λογοθεραπείας η εργοθεραπείας 
και 4 ψυχοθεραπείας το µήνα 

(σ.σ. πάντα µε την προϋπόθεση να 
µην έχει παρακολουθήσει κάποιο 
ΚΑΑ ή ΦΙΑΠ). 

Στις περιπτώσεις ασθενών που 
δικαιολογούνται φυσιοθεραπευτικές 

πράξεις κατ' οίκον (12 συνεδρίες 
το µήνα και µέχρι 3 µήνες), 

η αποζηµίωση µειώνεται στα 12 από 
15 ευρώ τη συνεδρία. 

Τα έξοδα λουτροθεραπείας, που 
αποζηµιώνει ο ΕΟΠΥΥ µε ανώτατο 

όριο έως 15 λούσεις, µειώνονται 
από 250 ευρώ στα 150 ευρώ. 

Η αποζηµίωση δαπάνης για τη 
χρησιµοποίηση αποκλειστικής νοσηλεύτριας 

κατά τη διάρκεια της 
νύχτας και µέχρι 8 νύχτες µειώνεται 

σε 28 ευρώ (από 32 ευρώ) για 
κάθε νύχτα τις καθηµερινές και σε 
35 ευρώ (από 40 ευρώ) τα Σαββατοκύριακα 

και τις αργίες. 
Οταν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι 
άµεσης και επείγουσας αντιµετώπισης 

της κατάστασης της υγείας 
του ασφαλισµένου εκτός τόπου κατοικίας 

του, ο ΕΟΠΥΥ αποζηµίωνε 
την αξία της µετακίνησής του µε α- 

εροπλάνο ή ταξί. Με το νέο Κανονισµό 
καταργείται η αποζηµίωση 

για µετακίνηση µε ταξί. 
Επίσης σε περίπτωση νοσηλείας 

του ασφαλισµένου σε νοσηλευτική 
µονάδα εκτός του τόπου κατοικίας 
τους, αποζηµιώνεται αξία των εισιτήριων 

µετάβασης και επιστροφής 
µε λεωφορείο, τρένο, πλοίο στις οικονοµικότερες 

θέσεις, στις περιπτώσεις 
που η πάθηση του δεν αντιµετωπίζεται 

στο κρατικό ή πανεπιστηµιακό 
νοσοκοµείο του τόπου 

κατοικίας του. Προηγούµενα, 
ο ΕΟΠΥΥ κάλυπτε και τη δαπάνη 
µεταφοράς συνοδού του ασθενή, ενώ 

µε το νέο Κανονισµό συνοδός 
δικαιολογείται µόνο εφόσον ο ασθενής 

είναι κάτω των 18 χρόνων. 

Πληρώνουν 
ano την τσέπη τους 
υλικά µέχρι 30 ευρώ 

Απευθείας από την τσέπη τους θα 
πληρώνουν οι ασφαλισµένοι για θεραπευτικά 

µέσα - ορθοπεδικά κυρίως 
- που κοστολογούνται έως και 30 

ευρώ. Συγκεκριµένα στον Κανονισµό 
αναφέρεται: «Τα θεραπευτικά 

µέσα και οι προθέσεις που χρησιµοποιούνται 
στα πλαίσια της εξω- 

«Μαχαίρι» και στην ειδική αγωγή 
Με δεκάδες ή και εκατοντάδες ευρώ επιπλέον το µήνα θα επιβαρύνονται 

οι γονείς των παιδιών µε κινητικές ή νοητικές αναπηρίες. Συγκεκριµένα 
στο νέο Κανονισµό του ΕΟΠΥΥ προβλέπεται: 

• Σε αµιγή περιστατικά κινητικών προβληµάτων φυσικοθεραπείες 
10 συνεδρίες το µήνα και η αποζηµίωση ανά συνεδρία µειώνεται στα 
15 από 20 ευρώ. 
• Σε σοβαρά, αµιγή νοητικά, ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήµατα 

καθώς και σε παιδιά µε ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή - Αυτισµός, 
εγκρίνεται λογοθεραπεία - εργοθεραπεία - ειδική διαπαιδαγώγηση 

έως 15 (από 20 που ίσχυε πριν) συνεδρίες ανά είδος το µήνα, καθώς 
και οµαδική ή ατοµική ψυχοθεραπεία - ή θεραπεία συµπεριφοράς 
έως (8) συνεδρίες ανά είδος το µήνα και συµβουλευτική γονέων 

µέχρι τέσσερις (4) συνεδρίες το µήνα. To µέγιστο συνολικά αποδιδόµενο 
ποσό για τις παραπάνω περιπτώσεις µειώνεται από τα 500 ευρώ 

σε 440 ευρώ το µήνα. 
• Για τις παιδοψυχιατρικής διαταραχές, όπως διαταραχή ελλειµµατικής 

προσοχής, υπερκινητικότητα (∆ΕΠ Y), διαταραχές της άρθρωσης, 
βαρηκοΐα, τραυλισµό εγκρίνονται έως 4 είδη πράξεων θεραπείας (λογοθεραπείας, 

εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης) οι συνεδρίες 
ανά είδος το µήνα µειώνονται στις 15 από 20 και το µέγιστο συνολικά 

ποσό αποζηµίωσης µειώνεται στα 250 ευρώ από 300 ευρώ το µήνα. 
• Για µεικτά περιστατικά κινητικών, νοητικών και νευρολογικών 
προβληµάτων (εγκεφαλική παράλυση, σπαστική τετραπληγία, παραπληγία) 

το µέγιστο συνολικά αποδιδόµενο ποσο µειώνεται στα 590 
ευρώ από 700 ευρώ που ήταν πριν. 

νοσοκοµειακής περίθαλψης δύναται 
να παρέχονται στους ασφαλισµένους 
εφόσον έχουν περιληφθεί στο Εθνικό 

Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας 
και Τεχνολογίας στην Υγεία 

και έχουν κοστολογηθεί από την Επιτροπή 
Προµηθειών Υγείας, µε την 

ιδιαιτερότητα να µην αποδίδεται καµία 
δαπάνη στα ποσά έως 30 ευρώ». 

Ενδεικτικά, τέτοια θεραπευτικά 
µέσα που πλέον θα επιβαρύνουν αποκλειστικά 

τον ασφαλισµένο είναι: 
Αυχενικά περιλαίµια, τιράντες 

ακινητοποίησης και ανάρτησης άνω 
άκρου, κηδεµόνας ακινητοποίησης 

και οκτοειδής επίδεσµος για 
κατάγµατα κλείδας, λειτουργικός 
νάρθηκας αγκώνα, νάρθηκες, επικάρπια, 

ζώνες οσφύος και κήλης, 
επιγονατίδες, επιστραγγαλίδες, ειδικά 

καλσόν κ.ά. 
Παρ' όλα αυτά ο απερχόµενος πρόεδρος 

του ΕΟΠΥΥ Γεράσιµος Βουδούρης 
υποστήριξε χτες ότι ο ίδιος 

και το ∆Σ του Οργανισµού πήραν 
πάνω τους την «τροποποίηση του 
νέου κανονισµού παροχών, που αφήνει 

µεγάλα περιθώρια βελτίωσης, 
προκειµένου για να µη χρησιµοποιηθεί 

ότι η Ελλάδα χρεοκοπεί 

από τον ΕΟΠΥΥ». 

Καταγγέλλουν 
οι συνταξιούχοι 

του ΕΟΠΥΥ 
Με ανακοίνωσή της η Οµοσπονδία 

Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδας καταγγέλλει 
την τρικοµµατική κυβέρνηση 

και αναφέρει ανάµεσα σε άλλα: «Οι 
αυξήσεις που επιβάλλει ο νέος κανονισµός 

για νοσήλια και εξετάσεις δηµιουργούν 
δυσβάστακτο φορτίο και 

αναµφισβήτητα θα οδηγήσουν στην 
επιδείνωση της υγείας των φτωχών 
λαϊκών στρωµάτων πράγµα που παραβλέπει 

η τρικοµµατική κυβέρνηση 
στην άρνησή της να χρηµατοδοτήσει 

γενναία από τον κρατικό προϋπολογισµό 
τον ΕΟΠΥΥ. Η καταγγελία 

δεν αρκεί για αυτές τις κατάπτυστες 
αποφάσεις που συνθέτουν τις αντιλαϊκές 

πολιτικές τους. Οι συνταξιούχοι 
σε όλη τους τη ζωή δεν είδαν 

να εφαρµόζονται άλλες πολιτικές εκτός 
από αυτές που ωφελούν το κεφάλαιο 

και καταδικάζουν το λαό στη 
φτώχεια. Αυτές οι πολιτικές πρέπει 
να µπουν στο στόχαστρο µας, να ανατραπούν 

µαζί και το σύστηµα που 
τις αναπαράγει συνεχώς». 

«Ακρωτηριασµός» στοος ασθενείς 
µε κινητικά προβλήµατα 
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