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ΘΕΜΑ: «Μη υλοποίηση απόφασης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ για την εγκυρότητα
παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας των οποίων η ασφαλιστική ικανότητα ήταν σε ισχύ
κατά την έκδοση και θεώρησή τους».

Κύριε Παπανικολάου,
Πριν από 2 εβδομάδες, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., κ. Λυμπερίδης Πέτρος και ο
Γενικός Ταμίας του Π.Σ.Φ., κ. Μπουρνουσούζης Ελευθέριος, επισκέφτηκαν το
γραφείο σας και το γραφείο του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού, κ.
Ρηγάτο, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της μη δυνατότητας καταχώρησης στο
e-ΔΑΠΥ όλων των συνεδριών φυσικοθεραπείας των παραπεμπτικών που
εκτελέστηκαν, τα οποία αφορούν δικαιούχους των οποίων η ασφαλιστική
ικανότητα ήταν σε ισχύ κατά την έκδοση και θεώρηση του παραπεμπτικού, αλλά
είχε λήξει κατά την ημερομηνία εκτέλεσης.
Τα συγκεκριμένα παραπεμπτικά δεν μπορούν να καταχωρηθούν στο
σύστημα του e-ΔΑΠΥ εδώ και 2 μήνες. Κατόπιν της συνάντησης με τον κ. Ρηγάτο,
υπήρξε η διαβεβαίωση ότι πάρθηκε απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΕΟΠΥΥ στις 23/12/2017 σύμφωνα με την οποία, όταν η ασφαλιστική ικανότητα ενός
ασφαλισμένου είναι σε ισχύ κατά την έκδοση και τη θεώρησή παραπεμπτικού που
αφορά συνεχιζόμενη θεραπεία, όπως οι συνεδρίες φυσικοθεραπείας, δύναται να
εκτελεστεί μέχρι την λήξη του.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, αναμένονταν να γίνουν παρεμβάσεις στο
ηλεκτρονικό σύστημα του e- ΔΑΠΥ προκειμένου να μην απορρίπτονται τα εν λόγω
παραπεμπτικά.

Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε για τους λόγους καθυστέρησης
υλοποίησης της συγκεκριμένης απόφασης και το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται
να έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση των παραπάνω.
Αισθανόμαστε την ανάγκη να σας πληροφορήσουμε ότι καθημερινά γίνονται
παράπονα στην γραμματεία του Π.Σ.Φ. για το συγκεκριμένο πρόβλημα καθώς
κατόπιν της συνάντησης μας στις 12 Ιανουαρίου, είχαν ενημερωθεί τα μέλη μας για
την άμεση επίλυση του προβλήματος.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
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