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Ε
γκλωβισμένοι στα δίχτυα της
νομο¬θεσίας που φέρει την υπο-
γραφή Πολάκη βρίσκονται χιλιάδες

επαγγελματίες της ειδικής αγωγής, αλλά
και δε- κάδες χιλιάδες οικογένειες με
παιδιά που έχουν ανάγκη τις σχετικές
υπηρεσίες (λογοθεραπεία, εργοθερα-
πεία, φυσικοθεραπεία κ.ά.).

Η πληρωμή με voucher (δελτάριο) που
θεσμοθετήθηκε προ ολίγων ημερών προ-
κειμένου να κλείσει -εσπευσμένα- το
θέμα με τους επαγγελματίες ειδικής αγω-
γής καθότι ήταν μνημονιακή εκκρεμότη-
τα, απειλεί τη βιωσιμότητα του κλάδου,
αλλά κυρίως τον τεράστιο αγώνα των παι-
διών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων που
παλεύουν με σοβαρές διαταραχές στη
ζωή τους. Το voucher είναι μια βεβαίωση
που, όπως ορίζεται σε υπουργική απόφα-
ση του ανα¬πληρωτή υπουργού Υγείας
Παύλου Πολάκη, θα εκδίδεται από την 1η
Αυγούστου για τους δικαιούχους ειδικής
αγωγής ως παράρτημα της σχετικής ιατρι-
κής γνωμάτευσης και θα προσδιορίζει το
ποσό της αποζημίωσης «Το ποσό που
αναγράφεται στη βεβαίωση αποζημιώνε-
ται απευθείας από τον Οργανισμό στον
πάροχο κατόπιν προσκόμισης από τον
τελευταίο της ιατρικής γνωμάτευσης, της
ηλεκτρονικής βεβαίωσης και του παρα-
στατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις τον
Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας
(ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ», αναφέρεται στην
υπουργική απόφαση.

Ωστόσο, όπως καταγράφεται από τους
επαγγελματίες του κλάδου, η διαδικασία
που ακολουθήθηκε από τους αρμόδιους
του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ
χαρα-κτηρίζεται από προχειρότητα, ασά-
φειες, αλληλοεπικαλύψεις, αντιφάσεις,
ακόμη και παραπομπή σε... μελλοντικές
αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ. Είναι
ενδεικτικό ότι ο ΕΟΠΥΥ που θα καθορί-
σει το ύψος τηs αποζημίωσης τίθεται σε
ισχύ τον ερχόμενο Οκτώβριο αλλά τα
περίφημα vouchers θα εκδοθούν δύο
μήνες νωρίτερα!

Επίσης, η δαπάνη για την ειδική αγωγή
καθορίστηκε αυθαίρετα: τα 106 εκατ. που
δόθηκαν το 2015 για θεραπείες μειώθη-
καν το 2017 σε 80 εκατ. ευρώ, ενώ η μεί-
ωση θα συνεχιστεί κατά το δοκούν από
τον ΕΟΠΥΥ. «Η πολιτική ηγεσία επί της
ουσίας, αντί να αναλάβει την ευθύνη για
τις μειώσεις στις συγκεκριμένες παροχές,
υπολόγισε το πολιτικό κόστος και κινήθη-
κε με. έμμεσο τρόπο, δηλαδή με την υπα-
γωγή μας στον μηχανισμό αυτόματης επι-
στροφής λόγω υπέρβασης των ορίων
δαπανών (daw back) του κλειστού προϋ-
πολογισμού για την ειδική αγωγή. Εφό-
σον ο κλειστός προϋπολογισμός για την
ειδική αγωγή ορίζεται στα 80 εκατ. ευρώ,
το υπερβάλλσν ποσό θα το πληρώσουμε
εμείς στον ΕΟΠΥΥ. Επανειλημμένα έχου-
με ζητήσει τον καθορισμό των δαπανών
με βάση τις πραγματικές ανάγκες όπως
θα προκύψουν από επιδημιολσγικές
μελέτες», τονίζει ο πρόεδρος του Πανελ-

λήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών Βασίλης
Μύρκος. 

Στην Ήπειρο

Με την γνωστοποίηση της εν λόγω νομοθετικής παρέμβα-
σης, τόσο οι Σύλλογοι Ειδικής Αγωγής όσο και οι γονείς, εξέ-
φρασαν την έντονη αντίδραση και δυσαρέσκειά τους. Στα
Γιάννινα πρόσφατα συ¬ναντήθηκαν άτυπα οι επιστήμονες του
κλάδου (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.) και εκδήλω-
σαν την αντίθεσή τους στις αλλαγές που προωθούνται, ενώ
παρόμοιες συναντήσεις έγιναν και σε Άρτα και Πρέβεζα. Αντί-
στοιχη είναι και η αν¬τίδραση των γονέων οι οποίοι ανη-
συχούν για το κατά πόσο οι θερα¬πευτές θα δεχθούν τα
voucher. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «θα περιφερόμα-
στε λοιπόν οι γο¬νείς, αναζητώντας παρόχους πρό¬θυμους να
δεχτούν τη βεβαίωση αποζημίωσης για να την εξαργυ-ρώσουν
και ταυτόχρονα θα γνωρί¬ζουμε ότι στο εγγύς μέλλον,
υπάρ¬χει μεγάλη πιθανότητα να τους ζη¬τηθεί να επιστρέ-
φουν μέρος από τα χρήματα που απέδωσε ο ΕΟΠΥΥ με το
clawback και rebate». Και συ¬νεχίζουν: «Οι γονείς πασχίζου-
με να επιλέγουμε τους κατάλληλους θε¬ραπευτές για να βοη-
θηθεί το παιδί μας. Για άλλη μια φορά βρισκόμα¬στε αντιμέ-
τωποι με το ενδεχόμενο

να αλλάξουμε θεραπευτές, χωρίς το δικαίωμα επιλογής,
όπως και στην περίπτωση που καθιερωθεί η σύμβαση των
ιδιωτικών κέντρων με τον ΕΟΠΥΥ. Πόσο ηθικό είναι, το κρά-
τος να σε οδηγεί συνειδητά, σε σύγκρουση με μία επαγγελμα-
τική ομάδα στο όνομα του... εξορθολογισμού;»

Διαδικασία... «λαβύρινθος»!

Οι οργανώσεις των επιστημό¬νων Ειδικής Αγωγής επιχει-
ρούν σε Δελτίο Τύπου να εξηγήσουν τον «λαβύρινθο» των δια-
δικασιών που θα υπάρξει από το voucher έως και την εξόφλη-
σή τους από τον ΕΟ- ΠΥΥ. Συγκεκριμένα αναφέρουν: «με την
έκδοση ηλεκτρονικής γνω¬μάτευσης από παιδίατρο, παιδοψυ-

χίατρο, νευρολόγο-ψυχίατρο κ.λπ. εκδί-
δεται παράρτημα της γνωμά¬τευσης που
προσδιορίζει το προς αποζημίωση ποσό
σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ
και το οποίο παραδίδεται στον δικαιούχο
(ασφαλισμένο) προκειμένου αυτός να το
καταθέσει αντί χρημάτων (υπό μορφή
κουπονιού - voucher) στον ιδιώτη επι-
στήμονα, που παρέ¬χει ειδική θεραπεία.
Αυτός με τη σειρά του, θα το καταθέσει
προς πληρωμή στον ΕΟΠΥΥ με την προ-
βλεπόμενη διαδικασία και τις προβλεπό-
μενες κρατήσεις του μη¬χανισμού αυτό-
ματης επιστροφής (claw back) και
έκπτωσης επί του τζίρου (rebate)»!

Δεν είναι η πρώτη φορά

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που η
ηγεσία του Υπουργείου Υγεί¬ας, προ-
σπαθεί να επιβάλει «ετσιθελικά» και
χωρίς κανενός είδους προεργασία και
προπαντός διάλο¬γο με τους Συλλόγους
έναν... εξορθολογισμό στο πεδίο της
Ειδικής Αγωγής. Αντίστοιχη νομοθετική
παρέμβαση έγινε και πριν ενάμισι περί-
που χρόνο, όταν στις 24 Δε-κεμβρίου
(παραμονή Χριστουγέν¬νων) 2016 κλή-
θηκαν τα μέλη των Συλλόγων Ειδικής
Αγωγής να υπο¬γράψουν συμβάσεις με
τον ΕΟ- ΠΥΥ στις 27 Δεκεμβρίου (δυο
μέ¬ρες μετά!) με επαχθείς όρους. Ο γενι-
κός ξεσηκωμός των Συλλόγων τότε αλλά
κυρίως των γονέων, που συναισθανόμε-
νοι το τι διακυβεύεται σε βάρος της ποι-
ότητας των υπηρεσιών που λαμβάνουν τα
παι¬διά τους, «πάγωσε» την ρύθμιση.
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Claw back
και στην Ειδική Αγωγή!
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