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Κραυγή αγωνίας από τους φυσικοθεραπευτές για το clawback!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ανακοινώθηκε στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές του ΕΟΠΥΥ το υποχρεωτικό
ποσοστό επιστροφής δεδουλευμένων (claw-back) για τις υπηρεσίες που προσέφεραν το α΄
εξάμηνο του 2017 και ήδη οι ανακοινώσεις αυτές, έχουν προκαλέσει ταραχή, όχι μόνο στους
φυσικοθεραπευτές αλλά και σε άλλους ιατρικούς κλάδους.
Συγκεκριμένα η επιστροφή ή διαφορετικά η μη καταβολή δεδουλευμένων (claw-back), ανήλθε
σε 21,44% και συνυπολογίζοντας και το rebate που καταλογίζεται για κάθε μηνιαία δαπάνη σαν
έκπτωση, σήμανε σε απλά Ελληνικά ότι οι 2 από τους 6 μήνες εργασίας αποτελούν δωρεάν
προσφορά υπηρεσιών για το κοινωνικό σύνολο.
Παρόλες τις διορθωτικές κινήσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και την μικρή ενίσχυση του
προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας, το πρόβλημα παραμένει και αποδεικνύεται στην
πράξη ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για
φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους.
Η Ελλάδα έχει προσδιορίσει την συγκεκριμένη κλειστή δαπάνη στα 70.000.000 ευρώ, όταν στο
Βέλγιο η ίδια δαπάνη είναι δεκαπλάσια και ανέρχεται στα 740.000.000 ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, η επιβολή claw-back σε προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών είναι πέρα
από κάθε λογική και επιβλήθηκε το 2013 υπό το καθεστώς της «τρομοκρατίας» για την
αποφυγή της χρεωκοπίας της χώρας.
Αυτό το διάστημα διερευνώνται στις εξεταστικές της Βουλής διάφορα θέματα που αφορούν τα
οικονομικά της Υγείας της χώρας. Τα 15 εκατομμύρια της υποτιθέμενης ετήσιας «υπέρβασης»
στον προϋπολογισμό της φυσικοθεραπείας, φαντάζουν μηδαμινά αν συγκριθούν με τον χορό
των δισεκατομμυρίων σε άλλες δαπάνες Υγείας, που οδήγησαν στην επιβολή άδικων και
΄΄καταναγκαστικών΄΄ μέτρων, με την μορφή Νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν και
εφαρμόστηκαν επί δικαίων και αδίκων.
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης αναφερόμενος στο ζήτημα δήλωσε:
«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θεωρεί ότι οποιαδήποτε έκπτωση και μη
καταβολή δεδουλευμένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας είναι έξω από κάθε λογική και αποτελεί
κατάφορη παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου.
Είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους για
τα συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτήν, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι,
επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής υγείας του ασθενούς μειώνονται οι δαπάνες των
εθνικών συστημάτων υγείας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί κονδύλια
για την φυσικοθεραπεία σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Πολιτών».
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Ο ΕΟΠΥΥ «πνίγει» την ειδική αγωγή
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αυστηροποιεί το πλαίσιο για παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής σε ασφαλισμένους ο ΕΟΠΥΥ,
κάνοντας δύσκολη τη ζωή τόσο των ειδικών και κατ’ επέκταση των ασθενών. Ο δημόσιος
προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία είναι πολύ χαμηλός, την ώρα που παραμένει υψηλό
το clawback το οποίο πληρώνουν οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές. Αξίζει δε να
αναφερθεί, ότι στο Βέλγιο με αντίστοιχο πληθυσμό με τον ελληνικό, ο δημόσιος
προϋπολογισμός είναι δεκαπλάσιος της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει προσδιορίσει την
συγκεκριμένη κλειστή δαπάνη στα 70.000.000 ευρώ, όταν στο Βέλγιο η ίδια δαπάνη είναι
δεκαπλάσια και ανέρχεται στα 740.000.000 ευρώ.
Παρ’ όλες τις διορθωτικές κινήσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και την μικρή ενίσχυση του
προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας, το πρόβλημα παραμένει και αποδεικνύεται στην
πράξη ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για
φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους.
Ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές και λογοθεραπευτές συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
υποχρεούνται προκειμένου να αποζημιωθούν για τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους, να
προσκομίσουν στις περιφερειακές διευθύνσεις του Οργανισμού και αντίγραφο της
άδειας-βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος. Η απαίτηση αυτή αφορά τόσο για την αποζημίωση
των υπηρεσιών που θα παρέχουν εφεξής οι επαγγελματίες ειδικής αγωγής όσο και για την
αποζημίωση υπηρεσιών που έχουν ήδη προσφέρει και για τις οποίες δεν έχουν πληρωθεί
ακόμα.
Τυπική διαδικασία
Και μπορεί ο ΕΟΠΥΥ να κάνει λόγω για μια τυπική διαδικασία η οποία ακολουθείται για όλους,
με τη διαφορά ότι οι υπόλοιποι πάροχοι υπηρεσιών έχουν συμβάσεις με τον Οργανισμό οι
οποίες προϋποθέτουν την ύπαρξη άδειας άσκησης επαγγέλματος. Επιπλέον, αποτελεί για τον
ΕΟΠΥΥ ένα απαραίτητο μέτρο για την προστασία των ασφαλισμένων από τις περιπτώσεις
«ειδικών» που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Υπενθυμίζεται ότι οι επαγγελματίες
ειδικής αγωγής είναι οι μόνοι που έχουν μείνει εκτός σύμβασης. Η σχετική απόπειρα του
ΕΟΠΥΥ, αρχές του 2017, είχε δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις που είχαν προβάλει τότε οι
εκπρόσωποι των επαγγελματιών ειδικής αγωγής.
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ
Στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, αφού υπενθυμίζεται το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει την
απόκτηση άδειας – βεβαίωσης για την άσκηση επαγγέλματος του λογοθεραπευτή, του
εργοθεραπευτή και του ψυχολόγου, τονίζεται «για την απόδοση δαπανών για θεραπείες ειδικής
αγωγής σε δικαιούχους απαιτείται η κατάθεση της αντίστοιχης άδειας-βεβαίωσης άσκησης
επαγγέλματος του εκδότη φορολογικού παραστατικού, καθώς και του διενεργούντος τη
θεραπεία, στην περίπτωση που πρόκειται για διαφορετικά φυσικά πρόσωπα. Στις περιπτώσεις
αιτημάτων για τα οποία δεν έχουν συνυποβληθεί οι σχετικές άδειες – βεβαιώσεις των ανωτέρω
κατηγοριών θεραπευτών, ή δεν εμπεριέχονται στους φακέλους που μεταφέρθηκαν από τις
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, θα πρέπει να αναζητηθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η απόδοση
των δαπανών στους δικαιούχους».
Τι δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΣΦ, Πέτρος Λυμπερίδης
«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θεωρεί ότι οποιαδήποτε έκπτωση και μη
καταβολή δεδουλευμένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας είναι έξω από κάθε λογική και αποτελεί
κατάφορη παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο η συμβολή
της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους για τα συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν
επενδύσει σε αυτήν, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι, επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής
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υγείας του ασθενούς μειώνονται οι δαπάνες των εθνικών συστημάτων υγείας. Ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί κονδύλια για την φυσικοθεραπεία σύμφωνα με τις
πραγματικές ανάγκες των Πολιτών».
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Έξαλλοι οι φυσικοθεραπευτές για το clawback: Το Βέλγιο έχει 10πλάσια δαπάνη από
την Ελλάδα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πολύ χαμηλός είναι ο δημόσιος προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία, καθώς παραμένει
υψηλό το clawback που πληρώνουν οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές, επισημαίνουν οι
εκπρόσωποι του κλάδου.
Πηγή του άρθρου είναι: www.iatronet.gr
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Παραμένει υψηλό το clawback που πληρώνουν οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Δεκαπλάσιος της Ελλάδας ο δημόσιος προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία στο Βέλγιο, με
παρόμοιο πληθυσμό.
Ανακοινώθηκε στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές του ΕΟΠΥΥ το υποχρεωτικό
ποσοστό επιστροφής δεδουλευμένων (clawback) για τις υπηρεσίες που προσέφεραν το α΄
εξάμηνο του 2017.
Συγκεκριμένα η επιστροφή ή διαφορετικά η μη καταβολή δεδουλευμένων (claw-back), ανήλθε
σε 21,44% και συνυπολογίζοντας και το rebate που καταλογίζεται για κάθε μηνιαία δαπάνη
σαν έκπτωση, σήμανε σε απλά Ελληνικά ότι οι 2 από τους 6 μήνες εργασίας αποτελούν
δωρεάν προσφορά υπηρεσιών για το κοινωνικό σύνολο.
Παρόλες τις διορθωτικές κινήσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και την μικρή ενίσχυση του
προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας, το πρόβλημα παραμένει και αποδεικνύεται στην
πράξη ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για
φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους.
Η Ελλάδα έχει προσδιορίσει την συγκεκριμένη κλειστή δαπάνη στα 70.000.000 ευρώ, όταν στο
Βέλγιο η ίδια δαπάνη είναι δεκαπλάσια και ανέρχεται στα 740.000.000 ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, η επιβολή claw-back σε προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών είναι πέρα
από κάθε λογική και επιβλήθηκε το 2013 υπό το καθεστώς της «τρομοκρατίας» για την
αποφυγή της χρεωκοπίας της χώρας.
Αυτό το διάστημα διερευνώνται στις εξεταστικές της Βουλής διάφορα θέματα που αφορούν τα
οικονομικά της Υγείας της χώρας. Τα 15 εκατομμύρια της υποτιθέμενης ετήσιας «υπέρβασης»
στον προϋπολογισμό της φυσικοθεραπείας, φαντάζουν μηδαμινά αν συγκριθούν με τον χορό
των δισεκατομμυρίων σε άλλες δαπάνες Υγείας, που οδήγησαν στην επιβολή άδικων και
΄΄καταναγκαστικών΄΄ μέτρων, με την μορφή Νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν και
εφαρμόστηκαν επί δικαίων και αδίκων.
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης αναφερόμενος στο ζήτημα δήλωσε:
«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θεωρεί ότι οποιαδήποτε έκπτωση και μη
καταβολή δεδουλευμένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας είναι έξω από κάθε λογική και αποτελεί
κατάφορη παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου.
Είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους για
τα συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτήν, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι,
επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής υγείας του ασθενούς μειώνονται οι δαπάνες των
εθνικών συστημάτων υγείας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί κονδύλια για την φυσικοθεραπεία
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Πολιτών».
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Έξαλλοι οι φυσικοθεραπευτές για το clawback: Το Βέλγιο έχει 10πλάσια δαπάνη από
την Ελλάδα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Έξαλλοι οι φυσικοθεραπευτές για το clawback: Το Βέλγιο έχει 10πλάσια δαπάνη από
την Ελλάδα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πολύ χαμηλός είναι ο δημόσιος προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία, καθώς παραμένει
υψηλό το clawback που πληρώνουν οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές, επισημαίνουν οι
εκπρόσωποι του κλάδου.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
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24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η θεραπευτικές παρεμβάσεις των φυσικοθεραπευτών για την αντιμετώπιση της νόσου

Στις 24 Μαρτίου είναι η παγκόσμια ημέρα φυματίωσης, ημέρα κατά την οποία ανακοινώθηκε
επισήμως το αίτιο της φυματίωσης από τον Robert Koch. Η φυματίωση αποτελεί συχνή νόσο,
κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και για την Ελλάδα αποτελεί υποχρεωτικώς δηλούμενο
νόσημα.
Η φυματίωση είναι μια νόσος που προκαλείται από ένα μικρόβιο που λέγεται μυκοβακτηρίδιο
της φυματίωσης, του οποίου το πιο κοινό σημείο εγκατάστασης είναι οι πνεύμονες. Η
πνευμονική φυματίωση είναι κι η μόνη μεταδιδόμενη μορφή φυματίωσης μέσω των
σταγονιδίων των πτυέλων. Κοινά συμπτώματα είναι ο επίμονος βήχας, η αιμόπτυση, η
απώλεια βάρους, η κόπωση, η νυχτερινή εφίδρωση και ο πυρετός. Η θεραπεία αποτελείται
από μακροχρόνια λήψη συνδυασμού αντιβιοτικών, ενώ όταν πλέον υπάρξει θεραπεία, δεν
συνοδεύεται από μακροχρόνιες βλάβες. Ωστόσο, εάν αφεθεί αθεράπευτη, μπορεί να επιφέρει
μόνιμη βλάβη στα προσβεβλημένα όργανα και τους ιστούς και να αποβεί θανατηφόρα.
Ο φυσικοθεραπευτής παρεμβαίνει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις φυματίωσης. Η
φυσικοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να χρειαστεί σε ασθενείς με πνευμονική φυματίωση
που έχουν αυξημένες εκκρίσεις, δυσχέρεια ή προβλήματα από το αναπνευστικό τους σύστημα.
Ο φυσικοθεραπευτής ως εξειδικευμένος επαγγελματίας υγείας, αξιολογεί και επιλέγει την
κατάλληλη αναπνευστική τεχνική παροχέτευσης εκκρίσεων, εφόσον εκπαιδεύσει τον ασθενή
στο βήχα. Επίσης, όταν ο ασθενής χρειάζεται ενδυνάμωση και βελτίωση της φυσικής
κατάστασης, ο φυσικοθεραπευτής θα εφαρμόσει το κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα
άσκησης (Ando et al, 2003).
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), με το Επιστημονικό Τμήμα
Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α),
προάγουν, υποστηρίζουν και ενημερώνουν το ευρύ κοινό για τη σπουδαιότητα της
φυσικοθεραπείας, όσον αφορά την πρόληψη, την αποκατάσταση, τη διατήρηση και ενίσχυση
της πνευμονικής λειτουργίας, καθώς επίσης και για την ικανότητα για άσκηση και βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ατόμων με φυματίωση.
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Πολύ χαμηλός ο δημόσιος προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία – παραμένει υψηλό
το claw-back που πληρώνουν οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Πολύ χαμηλός ο δημόσιος προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία – παραμένει
υψηλό το claw-back που πληρώνουν οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Δεκαπλάσιος της Ελλάδας ο δημόσιος προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία στο Βέλγιο, με
παρόμοιο πληθυσμό
Ανακοινώθηκε στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές του ΕΟΠΥΥ το υποχρεωτικό
ποσοστό επιστροφής δεδουλευμένων (claw-back) για τις υπηρεσίες που προσέφεραν το α΄
εξάμηνο του 2017.
Συγκεκριμένα η επιστροφή ή διαφορετικά η μη καταβολή δεδουλευμένων (claw-back), ανήλθε
σε 21,44% και συνυπολογίζοντας και το rebate που καταλογίζεται για κάθε μηνιαία δαπάνη
σαν έκπτωση, σήμανε σε απλά Ελληνικά ότι οι 2 από τους 6 μήνες εργασίας αποτελούν
δωρεάν προσφορά υπηρεσιών για το κοινωνικό σύνολο.
Παρόλες τις διορθωτικές κινήσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και την μικρή ενίσχυση του
προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας, το πρόβλημα παραμένει και αποδεικνύεται στην
πράξη ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για
φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους.
Η Ελλάδα έχει προσδιορίσει την συγκεκριμένη κλειστή δαπάνη στα 70.000.000 ευρώ, όταν στο
Βέλγιο η ίδια δαπάνη είναι δεκαπλάσια και ανέρχεται στα 740.000.000 ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, η επιβολή claw-back σε προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών είναι πέρα
από κάθε λογική και επιβλήθηκε το 2013 υπό το καθεστώς της «τρομοκρατίας» για την
αποφυγή της χρεωκοπίας της χώρας.
Αυτό το διάστημα διερευνώνται στις εξεταστικές της Βουλής διάφορα θέματα που αφορούν τα
οικονομικά της Υγείας της χώρας. Τα 15 εκατομμύρια της υποτιθέμενης ετήσιας «υπέρβασης»
στον προϋπολογισμό της φυσικοθεραπείας, φαντάζουν μηδαμινά αν συγκριθούν με τον χορό
των δισεκατομμυρίων σε άλλες δαπάνες Υγείας, που οδήγησαν στην επιβολή άδικων και
΄΄καταναγκαστικών΄΄ μέτρων, με την μορφή Νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν και
εφαρμόστηκαν επί δικαίων και αδίκων.
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης αναφερόμενος στο ζήτημα δήλωσε:
«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θεωρεί ότι οποιαδήποτε έκπτωση και μη
καταβολή δεδουλευμένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας είναι έξω από κάθε λογική και αποτελεί
κατάφορη παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου.
Είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους για
τα συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτήν, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι,
επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής υγείας του ασθενούς μειώνονται οι δαπάνες των
εθνικών συστημάτων υγείας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί κονδύλια για την φυσικοθεραπεία
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Πολιτών».
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ΠΣΦ : Yψηλό το claw-back που πληρώνουν οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ανακοινώθηκε στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές του ΕΟΠΥΥ το υποχρεωτικό
ποσοστό επιστροφής δεδουλευμένων (claw-back) για τις υπηρεσίες που προσέφεραν το
α΄εξάμηνο του 2017.
Συγκεκριμένα η επιστροφή ή διαφορετικά η μη καταβολή δεδουλευμένων (claw-back), ανήλθε
σε 21,44% και συνυπολογίζοντας και το rebate που καταλογίζεται για κάθε μηνιαία δαπάνη σαν
έκπτωση, σήμανε σε απλά Ελληνικά ότι οι 2 από τους 6 μήνες εργασίας αποτελούν δωρεάν
προσφορά υπηρεσιών για το κοινωνικό σύνολο.
Παρόλες τις διορθωτικές κινήσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και την μικρή ενίσχυση του
προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας, το πρόβλημα παραμένει και αποδεικνύεται στην
πράξη ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για
φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους.
Η Ελλάδα έχει προσδιορίσει την συγκεκριμένη κλειστή δαπάνη στα 70.000.000 ευρώ, όταν στο
Βέλγιο η ίδια δαπάνη είναι δεκαπλάσια και ανέρχεται στα 740.000.000 ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, η επιβολή claw-back σε προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών είναι πέρα
από κάθε λογική και επιβλήθηκε το 2013 υπό το καθεστώς της «τρομοκρατίας» για την
αποφυγή της χρεωκοπίας της χώρας.
Αυτό το διάστημα διερευνώνται στις εξεταστικές της Βουλής διάφορα θέματα που αφορούν τα
οικονομικά της Υγείας της χώρας.Τα 15 εκατομμύρια της υποτιθέμενης ετήσιας «υπέρβασης»
στον προϋπολογισμό της φυσικοθεραπείας, φαντάζουν μηδαμινά αν συγκριθούν με τον χορό
των δισεκατομμυρίων σε άλλες δαπάνες Υγείας, που οδήγησαν στην επιβολή άδικων και
“καταναγκαστικών” μέτρων, με την μορφή Νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν και
εφαρμόστηκαν επί δικαίων και αδίκων.
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης αναφερόμενος στο ζήτημα δήλωσε:
«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θεωρεί ότι οποιαδήποτε έκπτωση και μη
καταβολή δεδουλευμένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας είναι έξω από κάθε λογική και αποτελεί
κατάφορη παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου.
Είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους για
τα συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτήν, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι,
επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής υγείας του ασθενούς μειώνονται οι δαπάνες των
εθνικών συστημάτων υγείας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί κονδύλια για την φυσικοθεραπεία
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Πολιτών».
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ΠΣΦ : Yψηλό το claw-back που πληρώνουν οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Πολύ χαμηλός ο δημόσιος προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία – παραμένει
υψηλό το claw-back που πληρώνουν οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αθήνα, 22.03.2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δεκαπλάσιος της Ελλάδας ο δημόσιος προϋπολογισμός
για τη φυσικοθεραπεία στο Βέλγιο, με παρόμοιο πληθυσμό. Ανακοινώθηκε στους
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές του ΕΟΠΥΥ το υποχρεωτικό ποσοστό επιστροφής
δεδουλευμένων (claw-back) για τις υπηρεσίες που προσέφεραν το α΄ εξάμηνο του 2017.
Συγκεκριμένα η επιστροφή ή διαφορετικά η μη καταβολή δεδουλευμένων (claw-back), ανήλθε
σε 21,44% και συνυπολογίζοντας και το rebate που καταλογίζεται για κάθε μηνιαία δαπάνη σαν
έκπτωση, σήμανε σε απλά Ελληνικά ότι οι 2 από τους 6 μήνες εργασίας αποτελούν δωρεάν
προσφορά υπηρεσιών για το κοινωνικό σύνολο. Παρόλες τις διορθωτικές κινήσεις της
διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και την μικρή ενίσχυση του προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας, το
πρόβλημα παραμένει και αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να
καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους. Η Ελλάδα έχει
προσδιορίσει την συγκεκριμένη κλειστή δαπάνη στα 70.000.000 ευρώ, όταν στο Βέλγιο η ίδια
δαπάνη είναι δεκαπλάσια και ανέρχεται στα 740.000.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η
επιβολή claw-back σε προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών είναι πέρα από κάθε λογική και
επιβλήθηκε το 2013 υπό το καθεστώς της «τρομοκρατίας» για την αποφυγή της χρεωκοπίας
της χώρας. Αυτό το διάστημα διερευνώνται στις εξεταστικές της Βουλής διάφορα θέματα που
αφορούν τα οικονομικά της Υγείας της χώρας. Τα 15 εκατομμύρια της υποτιθέμενης ετήσιας
«υπέρβασης» στον προϋπολογισμό της φυσικοθεραπείας, φαντάζουν μηδαμινά αν συγκριθούν
με τον χορό των δισεκατομμυρίων σε άλλες δαπάνες Υγείας, που οδήγησαν στην επιβολή
άδικων και ΄΄καταναγκαστικών΄΄ μέτρων, με την μορφή Νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν και
εφαρμόστηκαν επί δικαίων και αδίκων. Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης
αναφερόμενος στο ζήτημα δήλωσε: «Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θεωρεί ότι
οποιαδήποτε έκπτωση και μη καταβολή δεδουλευμένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας είναι
έξω από κάθε λογική και αποτελεί κατάφορη παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι
γνωστή σε όλον τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους για τα
συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτήν, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι,
επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής υγείας του ασθενούς μειώνονται οι δαπάνες των
εθνικών συστημάτων υγείας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί κονδύλια
για την φυσικοθεραπεία σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Πολιτών». medispin
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Χαμηλός ο δημόσιος προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στο Βέλγιο, που έχει παρόμοιο πληθυσμό με αυτόν της Ελλάδας, ο αντίστοιχος
προϋπολογισμός είναι δεκαπλάσιος.
Χαμηλός παραμένει ο δημόσιος προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία. Στο δε Βέλγιο, που
έχει παρόμοιο πληθυσμό με αυτόν της Ελλάδας, ο αντίστοιχος προϋπολογισμός είναι
δεκαπλάσιος.
Σύμφωνα με τους φυσικοθεραπευτές, το claw-back που καταβάλουν όσοι είναι συμβεβλημένοι
με τον ΕΟΠΥΥ παραμένει υψηλό.
«Η επιστροφή ή διαφορετικά η μη καταβολή δεδουλευμένων (claw-back), ανήλθε σε 21,44%
και συνυπολογίζοντας και το rebate που καταλογίζεται για κάθε μηνιαία δαπάνη σαν έκπτωση,
σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι οι δύο από τους έξι μήνες εργασίας αποτελούν δωρεάν
προσφορά υπηρεσιών για το κοινωνικό σύνολο. Παρόλες τις διορθωτικές κινήσεις της
διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και την μικρή ενίσχυση του προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας, το
πρόβλημα παραμένει και αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να
καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους», τονίζουν.

Η Ελλάδα έχει προσδιορίσει την συγκεκριμένη κλειστή δαπάνη στα 70.000.000 ευρώ, όταν στο
Βέλγιο η ίδια δαπάνη είναι δεκαπλάσια και ανέρχεται στα 740.000.000 ευρώ.
«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θεωρεί ότι οποιαδήποτε έκπτωση και μη
καταβολή δεδουλευμένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας είναι έξω από κάθε λογική και αποτελεί
κατάφορη παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου», δηλώνει ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ κ. Πέτρος
Λυμπερίδης.
«Είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους
για τα συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτήν, ενώ είναι επίσης γνωστό
ότι, επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής υγείας του ασθενούς μειώνονται οι δαπάνες
των εθνικών συστημάτων υγείας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί
κονδύλια για την φυσικοθεραπεία σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Πολιτών».
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Χαμηλός ο δημόσιος προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Από την άλλη πλευρά, η επιβολή clawback σε προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών είναι πέρα
από κάθε λογική τονίζει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπείας (ΠΣΦ),
Πέτρος Λυμπερίδης.
Πολύ χαμηλός είναι ο δημόσιος προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία την ώρα που
παραμένει υψηλό το clawback το οποίο πληρώνουν οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές.
Ανακοινώθηκε στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές του ΕΟΠΥΥ το υποχρεωτικό
ποσοστό επιστροφής δεδουλευμένων (clawback) για τις υπηρεσίες που προσέφεραν το α΄
εξάμηνο του 2017.
Αυτό το διάστημα διερευνώνται στις εξεταστικές της Βουλής διάφορα θέματα που αφορούν τα
οικονομικά της Υγείας της χώρας.
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Για υψηλό claw-back διαμαρτύρονται οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να καλύψουν τις αυξημένες
ανάγκες για φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους, τονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών, μετά την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους
φυσικοθεραπευτές σχετικά με το υποχρεωτικό ποσοστό επιστροφής δεδουλευμένων
(claw-back) για τις υπηρεσίες που προσέφεραν το α΄ εξάμηνο του 2017.
Στην ανακοίνωση του ΠΣΦ διευκρινίζεται ότι η επιστροφή ή διαφορετικά η μη καταβολή
δεδουλευμένων (claw-back), ανήλθε σε 21,44% και συνυπολογίζοντας και το rebate που
καταλογίζεται για κάθε μηνιαία δαπάνη σαν έκπτωση, σημαίνοντας σε απλά Ελληνικά ότι οι 2
από τους 6 μήνες εργασίας αποτελούν δωρεάν προσφορά υπηρεσιών για το κοινωνικό
σύνολο.
Παρόλες τις διορθωτικές κινήσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και την μικρή ενίσχυση του
προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας, το πρόβλημα παραμένει και αποδεικνύεται στην
πράξη ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για
φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους, υπογραμμίζει ο ΠΣΦ. Η Ελλάδα έχει προσδιορίσει την
συγκεκριμένη κλειστή δαπάνη στα 70.000.000 ευρώ, όταν στο Βέλγιο η ίδια δαπάνη είναι
δεκαπλάσια και ανέρχεται στα 740.000.000 ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, η επιβολή claw-back σε προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών είναι πέρα
από κάθε λογική και επιβλήθηκε το 2013 υπό το καθεστώς της «τρομοκρατίας» για την
αποφυγή της χρεωκοπίας της χώρας.
Αυτό το διάστημα διερευνώνται στις εξεταστικές της Βουλής διάφορα θέματα που αφορούν τα
οικονομικά της Υγείας της χώρας. Τα 15 εκατομμύρια της υποτιθέμενης ετήσιας «υπέρβασης»
στον προϋπολογισμό της φυσικοθεραπείας, φαντάζουν μηδαμινά αν συγκριθούν με τον χορό
των δισεκατομμυρίων σε άλλες δαπάνες Υγείας, που οδήγησαν στην επιβολή άδικων και
«καταναγκαστικών» μέτρων, με την μορφή Νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν και
εφαρμόστηκαν επί δικαίων και αδίκων.
Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυμπερίδης αναφερόμενος στο ζήτημα δήλωσε: «Ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θεωρεί ότι οποιαδήποτε έκπτωση και μη καταβολή
δεδουλευμένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας είναι έξω από κάθε λογική και αποτελεί
κατάφορη παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο η συμβολή
της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους για τα συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν
επενδύσει σε αυτήν, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι, επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής
υγείας του ασθενούς μειώνονται οι δαπάνες των εθνικών συστημάτων υγείας. Ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί κονδύλια για την φυσικοθεραπεία σύμφωνα με τις
πραγματικές ανάγκες των Πολιτών».
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Δυσθεώρητο το clawback και για τους φυσικοθεραπευτές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πολύ χαμηλός είναι ο δημόσιος προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία την ώρα που
παραμένει υψηλό το clawback το οποίο πληρώνουν οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές.
Δεκαπλάσιος της Ελλάδας είναι ο δημόσιος προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία στο
Βέλγιο, με παρόμοιο πληθυσμό.
Ανακοινώθηκε στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές του ΕΟΠΥΥ το υποχρεωτικό
ποσοστό επιστροφής δεδουλευμένων (clawback) για τις υπηρεσίες που προσέφεραν το α΄
εξάμηνο του 2017.
Συγκεκριμένα η επιστροφή ή διαφορετικά η μη καταβολή δεδουλευμένων (clawback), ανήλθε
σε 21,44% και συνυπολογίζοντας και το rebate που καταλογίζεται για κάθε μηνιαία δαπάνη σαν
έκπτωση, σήμανε σε απλά Ελληνικά ότι οι 2 από τους 6 μήνες εργασίας αποτελούν δωρεάν
προσφορά υπηρεσιών για το κοινωνικό σύνολο.
Παρ' όλες τις διορθωτικές κινήσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και την μικρή ενίσχυση του
προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας, το πρόβλημα παραμένει και αποδεικνύεται στην
πράξη ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για
φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους.
Η Ελλάδα έχει προσδιορίσει την συγκεκριμένη κλειστή δαπάνη στα 70.000.000 ευρώ, όταν στο
Βέλγιο η ίδια δαπάνη είναι δεκαπλάσια και ανέρχεται στα 740.000.000 ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, η επιβολή clawback σε προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών είναι πέρα
από κάθε λογική και επιβλήθηκε το 2013 υπό το καθεστώς της «τρομοκρατίας» για την
αποφυγή της χρεωκοπίας της χώρας.
Αυτό το διάστημα διερευνώνται στις εξεταστικές της Βουλής διάφορα θέματα που αφορούν τα
οικονομικά της Υγείας της χώρας. Τα 15 εκατομμύρια της υποτιθέμενης ετήσιας «υπέρβασης»
στον προϋπολογισμό της φυσικοθεραπείας, φαντάζουν μηδαμινά αν συγκριθούν με τον χορό
των δισεκατομμυρίων σε άλλες δαπάνες Υγείας, που οδήγησαν στην επιβολή άδικων και
΄΄καταναγκαστικών΄΄ μέτρων, με την μορφή Νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν και
εφαρμόστηκαν επί δικαίων και αδίκων.
«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θεωρεί ότι οποιαδήποτε έκπτωση και μη
καταβολή δεδουλευμένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας είναι έξω από κάθε λογική και αποτελεί
κατάφορη παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου.
Είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους για
τα συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτήν, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι,
επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής υγείας του ασθενούς μειώνονται οι δαπάνες των
εθνικών συστημάτων υγείας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί κονδύλια για την φυσικοθεραπεία
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Πολιτών».
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Υψηλό το claw-back για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ανακοινώθηκε στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές του ΕΟΠΥΥ το υποχρεωτικό
ποσοστό επιστροφής δεδουλευμένων (claw-back) για τις υπηρεσίες που προσέφεραν το
πρώτο εξάμηνο του 2017.
Συγκεκριμένα η επιστροφή ή διαφορετικά η μη καταβολή δεδουλευμένων (claw-back), ανήλθε
στο 21,44% και συνυπολογίζοντας και το rebate που καταλογίζεται για κάθε μηνιαία δαπάνη
σαν έκπτωση. Με άλλα λόγια, οι 2 από τους 6 μήνες εργασίας αποτελούν δωρεάν προσφορά
υπηρεσιών για το κοινωνικό σύνολο, λένε οι φυσικοθεραπευτές.
Παρ’ όλες τις διορθωτικές κινήσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και την μικρή ενίσχυση του
προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας, το πρόβλημα παραμένει και αποδεικνύεται στην
πράξη ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για
φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους.
Η Ελλάδα έχει προσδιορίσει την συγκεκριμένη κλειστή δαπάνη στα 70 εκατομμύρια ευρώ, όταν
στο Βέλγιο η ίδια δαπάνη είναι δεκαπλάσια και ανέρχεται στα 740 εκατομμυρια ευρώ. Από την
άλλη πλευρά, η επιβολή claw-back σε προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών είναι πέρα από
κάθε λογική και επιβλήθηκε το 2013 υπό το καθεστώς της «τρομοκρατίας» για την αποφυγή
της χρεωκοπίας της χώρας.
Σύμφωνα με τους φυσικοθεραπευτές, αυτό το διάστημα διερευνώνται στις εξεταστικές της
Βουλής διάφορα θέματα που αφορούν τα οικονομικά της Υγείας της χώρας. Τα 15 εκατομμύρια
της υποτιθέμενης ετήσιας «υπέρβασης» στον προϋπολογισμό της φυσικοθεραπείας,
φαντάζουν μηδαμινά αν συγκριθούν με τον χορό των δισεκατομμυρίων σε άλλες δαπάνες
Υγείας, που οδήγησαν στην επιβολή άδικων και “καταναγκαστικών” μέτρων, με την μορφή
Νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν επί δικαίων και αδίκων.
Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυμπερίδης αναφερόμενος στο ζήτημα δήλωσε: «Ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θεωρεί ότι οποιαδήποτε έκπτωση και μη καταβολή
δεδουλευμένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας είναι έξω από κάθε λογική και αποτελεί
κατάφωρη παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο η συμβολή
της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους για τα συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν
επενδύσει σε αυτήν, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι, επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής
υγείας του ασθενούς μειώνονται οι δαπάνες των εθνικών συστημάτων υγείας. Ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί κονδύλια για την φυσικοθεραπεία σύμφωνα με τις
πραγματικές ανάγκες των Πολιτών».
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Twitter
Linkedin

https://virus.com.gr/
Publication date: 22/03/2018 14:21
Alexa ranking (Greece): 14150
https://virus.com.gr/lymperidis-sto-1-10-ton-anagkon-o-dimosios-proypologismos-g...

Λυμπερίδης: Στο 1/10 των αναγκών ο δημόσιος προϋπολογισμός για τη
φυσικοθεραπεία
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ανεπαρκέστατα αποδεικνύονται τα κονδύλια του ΕΟΠΥΥ για τις αυξημένες ανάγκες
φυσικοθεραπείας των ασφαλισμένων, τη στιγμή που όλα τα σύγχρονα κράτη επενδύουν σε
αυτήν για τη μείωση του κόστους των συστημάτων υγείας τους.
«Η Ελλάδα έχει προσδιορίσει τη συγκεκριμένη κλειστή δαπάνη στα 70.000.000 ευρώ, όταν στο
Βέλγιο η ίδια δαπάνη είναι δεκαπλάσια και ανέρχεται στα 740.000.000 ευρώ. Από την άλλη
πλευρά, η επιβολή clawback σε προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών είναι πέρα από κάθε
λογική» τονίζει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπείας (ΠΣΦ), Πέτρος
Λυμπερίδης.
Υπενθυμίζεται πως η ετήσια υπέρβαση της εν λόγω δαπάνης έχει υπολογιστεί στα 15
εκατομμύρια ευρώ.
Τα συμβεβλημένα εργαστήρια καλούνται τώρα να επιστρέψουν στον ΕΟΠΥΥ το 21,44% των
ποσών που εισέπραξαν το α΄ εξάμηνο του 2017 σε clawback. Συνυπολογίζοντας το rebate που
καταλογίζεται για κάθε μηνιαία δαπάνη σαν έκπτωση, ουσιαστικά οι φυσικοθεραπευτές
υποχρεώνονται να προσφέρουν 2 μηνών δωρεάν εργασία για το προαναφερόμενο χρονικό
διάστημα.
«Παρ’ όλες τις διορθωτικές κινήσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και την μικρή ενίσχυση του
προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας, το πρόβλημα παραμένει και αποδεικνύεται στην
πράξη ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για
φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους» σημειώνει ο κ. Λυμπερίδης.
Οι φυσικοθεραπευτές θεωρούν ότι οποιαδήποτε έκπτωση και μη καταβολή δεδουλευμένων
υπηρεσιών φυσικοθεραπείας είναι έξω από κάθε λογική και αποτελεί κατάφορη παραβίαση του
Ευρωπαϊκού δικαίου.
«Είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους
για τα συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτήν, ενώ είναι επίσης γνωστό
ότι, επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής υγείας του ασθενούς μειώνονται οι δαπάνες
των εθνικών συστημάτων υγείας» καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΣΦ, ζητώντας την αύξηση του
προϋπολογισμού για τη φυσικοθεραπεία σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.
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ΠΣΦ: Υψηλό το Clawback που πληρώνουν οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ανακοινώθηκε στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές του ΕΟΠΥΥ το υποχρεωτικό
ποσοστό επιστροφής δεδουλευμένων (claw-back) για τις υπηρεσίες που προσέφεραν το
α΄εξάμηνο του 2017.
Συγκεκριμένα η επιστροφή ή διαφορετικά η μη καταβολή δεδουλευμένων (claw-back), ανήλθε
σε 21,44%και συνυπολογίζοντας και το rebateπου καταλογίζεται για κάθε μηνιαία δαπάνη σαν
έκπτωση,σήμανε σε απλά Ελληνικά ότι οι 2από τους 6 μήνες εργασίας αποτελούν δωρεάν
προσφορά υπηρεσιών για το κοινωνικό σύνολο.
Παρόλες τις διορθωτικές κινήσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και την μικρή ενίσχυση του
προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας, το πρόβλημα παραμένει και αποδεικνύεται στην
πράξη ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για
φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους.
Η Ελλάδα έχει προσδιορίσει την συγκεκριμένη κλειστή δαπάνη στα 70.000.000 ευρώ, όταν στο
Βέλγιο η ίδια δαπάνη είναι δεκαπλάσια και ανέρχεται στα 740.000.000 ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, η επιβολή claw-backσε προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών είναι πέρα
από κάθε λογική και επιβλήθηκε το 2013 υπό το καθεστώς της «τρομοκρατίας» για την
αποφυγή της χρεωκοπίας της χώρας.
Αυτό το διάστημα διερευνώνται στις εξεταστικές της Βουλήςδιάφορα θέματα που αφορούν τα
οικονομικά της Υγείας της χώρας.Τα 15 εκατομμύρια της υποτιθέμενης ετήσιας «υπέρβασης»
στον προϋπολογισμό της φυσικοθεραπείας, φαντάζουν μηδαμινά αν συγκριθούν με τον χορό
των δισεκατομμυρίων σε άλλες δαπάνες Υγείας,που οδήγησαν στην επιβολή άδικων και
«καταναγκαστικών» μέτρων, με την μορφή Νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν και
εφαρμόστηκαν επί δικαίων και αδίκων.
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης αναφερόμενος στο ζήτημα δήλωσε:
«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θεωρεί ότι οποιαδήποτε έκπτωση και μη
καταβολή δεδουλευμένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας είναι έξω από κάθε λογική και αποτελεί
κατάφορη παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου.
Είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους για
τα συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτήν, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι,
επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής υγείας του ασθενούς μειώνονται οι δαπάνες των
εθνικών συστημάτων υγείας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί κονδύλια για την φυσικοθεραπεία
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Πολιτών».
Όνομα (υποχρεωτικό)
E-mail (υποχρεωτικό)
Αποστολή ειδοποίησης σε περίπτωση νέων σχολίων
Ανανέωση
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Νέα ανθεκτική μορφή φυματίωσης – Περιστατικά και στην Ελλάδα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Περιστατικά και στην Ελλάδα Παρά τις σημαντικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση της φυματίωσης
σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν δύο μείζονα θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν
επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης.
Η φυματίωση προκαλείται από ένα μικρόβιο που λέγεται μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και
σπανιότερα από άλλους τύπου μυκοβακτηριδίων. Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης μπορεί
να προσβάλει οποιοδήποτε όργανο του σώματος, αλλά συνήθως προσβάλει τους πνεύμονες.
Μεταδίδεται με την εισπνοή σταγονιδίων που περιέχουν το μικρόβιο.
Ενώ η «απλή» φυματίωση είναι νόσος που συνήθως θεραπεύεται χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα, η ανθεκτική, η πολυανθεκτική (MDR-TB) και ιδίως η υπερανθεκτική φυματίωση
(XDR-TB) είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία, πολύ πιο δύσκολη στην
αντιμετώπιση της και απαιτεί μακροχρόνια, δύσκολη και ακριβή θεραπεία. Μόνο το 2017, τρεις
Έλληνες προσβλήθηκαν από αυτήν και νοσηλεύονται σε απομόνωση.
Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η φυματίωση προσβάλλει ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, τους φτωχούς, τους περιθωριοποιημένους, τους υποσιτισμένους και στην Ελλάδα της
κρίσης οι ομάδες αυτές αυξάνονται καθημερινά. Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα
στη διαχείριση της νόσου, με κυριότερο την ανυπαρξία ενιαίου και οργανωμένου αντιφυματικού
προγράμματος.
Ως αποτέλεσμα, υπάρχει σημαντική υποδήλωση της φυματίωσης, ανεπάρκεια οργανωμένων
δομών για την πρόληψη και αντιμετώπισή της και κατάλληλων χώρων για τη νοσηλεία των
ασθενών με ανθεκτικές μορφές. Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα έπρεπε να
χρησιμοποιηθεί για την επίλυση του προβλήματος της υποδήλωσης και την αξιόπιστη
αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας της νόσου στη χώρα μας. Η φετινή καμπάνια του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει ως τίτλο «Αναζητούνται ηγέτες για την καταπολέμηση της
φυματίωσης», στοχεύοντας στο να δεσμεύσει πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, ασθενείς και
επαγγελματίες υγείας, σε μία από κοινού συντονισμένη προσπάθεια για την εξάλειψη της
νόσου.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης στις 24 Μαρτίου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), ενημερώνει για τις θεραπευτικές παρεμβάσεις των
φυσικοθεραπευτών για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων της νόσου. Συγκεκριμένα, η
φυσικοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να χρειαστεί σε ασθενείς με πνευμονική φυματίωση
που έχουν αυξημένες εκκρίσεις, δυσχέρεια ή προβλήματα από το αναπνευστικό τους σύστημα.
Ο φυσικοθεραπευτής ως εξειδικευμένος επαγγελματίας υγείας, αξιολογεί και επιλέγει την
κατάλληλη αναπνευστική τεχνική παροχέτευσης εκκρίσεων, εφόσον εκπαιδεύσει τον ασθενή
στο βήχα. Επίσης, όταν ο ασθενής χρειάζεται ενδυνάμωση και βελτίωση της φυσικής
κατάστασης, ο φυσικοθεραπευτής θα εφαρμόσει το κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα
άσκησης (Andoetal, 2003).
Ο ΠΣΦ, με το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής ΦυσικοθεραπείαςΑποκατάστασης (ΕΤΚΑΦΑ), ενημερώνουν το ευρύ κοινό για τη σπουδαιότητα της
φυσικοθεραπείας, όσον αφορά την πρόληψη, την αποκατάσταση, τη διατήρηση και ενίσχυση
της πνευμονικής λειτουργίας.
Facebook
Google+
Twitter

https://www.taxispanos.gr/
Publication date: 22/03/2018 12:55
Alexa ranking (Greece): 22263
https://www.taxispanos.gr/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc...

Παγκόσμια Ημέρα φυματίωσης: Η δύναμη της φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση της
νόσου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις 24 Μαρτίου είναι η παγκόσμια ημέρα φυματίωσης, ημέρα κατά την οποία ανακοινώθηκε
επισήμως το αίτιο της φυματίωσης από τον Robert Koch.
Πηγή του άρθρου είναι: www.iatronet.gr

https://www.daily-news.gr/
Publication date: 22/03/2018 12:06
Alexa ranking (Greece): 32927
https://www.daily-news.gr/health/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83...

Παγκόσμια Ημέρα φυματίωσης: Η δύναμη της φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση της
νόσου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις 24 Μαρτίου είναι η παγκόσμια ημέρα φυματίωσης, ημέρα κατά την οποία ανακοινώθηκε
επισήμως το αίτιο της φυματίωσης από τον Robert Koch.
Η φυματίωση αποτελεί συχνή νόσο, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και για την Ελλάδα
αποτελεί υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα.
Η φυματίωση είναι μια νόσος που προκαλείται από ένα μικρόβιο που λέγεται μυκοβακτηρίδιο
της φυματίωσης, του οποίου το πιο κοινό σημείο εγκατάστασης είναι οιπνεύμονες. Η
πνευμονική φυματίωση είναι κι η μόνη μεταδιδόμενη μορφή φυματίωσης μέσω των
σταγονιδίων των πτυέλων. Κοινά συμπτώματα είναι ο επίμονος βήχας, η αιμόπτυση, η
απώλεια βάρους, η κόπωση, η νυχτερινή εφίδρωση και ο πυρετός. Η θεραπεία αποτελείται
από μακροχρόνια λήψη συνδυασμού αντιβιοτικών, ενώ όταν πλέον υπάρξει θεραπεία, δεν
συνοδεύεται από μακροχρόνιες βλάβες. Ωστόσο, εάν αφεθεί αθεράπευτη, μπορεί να επιφέρει
μόνιμη βλάβη στα προσβεβλημένα όργανα και τους ιστούς και να αποβεί θανατηφόρα.
Ο φυσικοθεραπευτής παρεμβαίνει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις φυματίωσης. Η
φυσικοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να χρειαστεί σε ασθενείς με πνευμονική φυματίωση
που έχουν αυξημένες εκκρίσεις, δυσχέρεια ή προβλήματα από το αναπνευστικό τους σύστημα.
Ο φυσικοθεραπευτής ως εξειδικευμένος επαγγελματίας υγείας, αξιολογεί και επιλέγει την
κατάλληλη αναπνευστική τεχνική παροχέτευσης εκκρίσεων, εφόσον εκπαιδεύσει τον ασθενή
στο βήχα. Επίσης, όταν ο ασθενής χρειάζεται ενδυνάμωση και βελτίωση της φυσικής
κατάστασης, ο φυσικοθεραπευτής θα εφαρμόσει το κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα
άσκησης (Ando et al, 2003).
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), με το Επιστημονικό Τμήμα
Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α),
προάγουν, υποστηρίζουν και ενημερώνουν το ευρύ κοινό για τη σπουδαιότητα της
φυσικοθεραπείας, όσον αφορά την πρόληψη, την αποκατάσταση, τη διατήρηση και ενίσχυση
της πνευμονικής λειτουργίας, καθώς επίσης και για την ικανότητα για άσκηση και βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ατόμων με φυματίωση. ADTECH.config.placements[5933563] = { params:
{ alias: «», key:»», target: «_blank» } };
Διαβάστε ακόμη:
Ανακαλύφθηκε μηχανισμός για τη θεραπεία των κοκκιωματωδών νόσων, με τη συμβολή της
Ελλάδας
Μεγάλης σημασίας η φυσικοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα
Πηγή
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