Ακινα, 23 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΟΠΥΥ: Το ποτιρι ξεχείλιςε για τουσ φυςικοκεραπευτζσ
Για πικανι αναςτολι παροχισ υπθρεςιϊν προσ τον ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί ο Π.Σ.Φ

Η κοινοποίθςθ του ΕΟΠΥΥ ςτουσ ςυμβεβλθμζνουσ φυςικοκεραπευτζσ τθσ προκαταβολικισ
είςπραξθσ του claw back του Ιουνίου 2021, που ανζρχεται ςτο 19,18%, ιταν θ ςταγόνα που
ξεχείλιςε το ποτιρι για τον κλάδο.
Σφμφωνα με τον Πανελλινιο Σφλλογο Φυςικοκεραπευτϊν – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, προςκζτοντασ τθ
δόςθ για το claw back 2018-2019 ,τθν προκαταβολικι είςπραξθ του claw back 2021 και το
φόρο, ζνασ φυςικοκεραπευτισ κα ειςπράξει ςτθ τςζπθ λιγότερα από μιςά από αυτά που
δοφλεψε όλο το μινα.
Όπωσ ςθμειϊνει ο Π.Σ.Φ., παρόλθ τθν υπόςχεςθ του Υπουργοφ Υγείασ και τθσ διοικιτριασ
του ΕΟΠΥΥ για τθν επαναφορά τθσ περικοπισ των 2.000.000, ζτςι ϊςτε να επιςτρζψει θ
επιτρεπόμενθ δαπάνθ του ΕΟΠΥΥ ςτα επίπεδα του 2020 (71.000.000 ευρϊ), ο
προχπολογιςμόσ αυτόσ δεν επαρκεί και υπολείπεται αρκετά των πραγματικϊν αναγκϊν, θ
οποίεσ – κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι - διογκϊκθκαν φζτοσ, λόγω τθσ αδυναμίασ
εξυπθρζτθςθσ των αςφαλιςμζνων για φυςικοκεραπείεσ από τισ περιςςότερεσ Δθμόςιεσ
Δομζσ Υγείασ.
Σιμερα, με τισ προςτικζμενεσ επιςτροφζσ του claw back (2018, 2019, 2020 και 2021) ςυν το
20% του φόρου, θ επιςτροφι αγγίηει ςτο 50% των δεδουλευμζνων.
Κοινι πρόταςθ όλων των παρόχων υπθρεςιϊν υγείασ προσ τον ΕΟΠΥΥ πρζπει να είναι θ
καταβολι εξολοκλιρου κάκε παρεχόμενθσ πράξθσ , προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ του ΕΟΠΥΥ.
Αναφορικά με το πωσ μπορεί να υλοποιθκεί αυτι θ πρόταςθ τεχνικά, ο Π.Σ.Φ. είναι ςτθ
διάκεςθ τθσ θγεςίασ του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείασ για ςυηθτιςεισ, κάτι όμωσ που
πρζπει να γίνει ΑΜΕΣΑ, κακϊσ οι φυςικοκεραπευτζσ αντιμετωπίηουν πλζον ςοβαρότατα
προβλιματα βιωςιμότθτασ.
Κάκε μινασ που παρζρχεται χωρίσ να επιλυκεί το πρόβλθμα, προςκζτει χρζοσ ςτισ πλάτεσ
των ςυμβεβλθμζνων φυςικοκεραπευτϊν. Κακϊσ τα μζλθ του Π.Σ.Φ ψθφίηουν για τθν
ανάδειξθ των οργάνων διοίκθςθσ, είναι παραπάνω από βζβαιο ότι διοίκθςθ που κα
προκφψει τθν Κυριακι 26 Σεπτζμβρθ, κα πρζπει να εξετάςει ςοβαρά τθν πικανότθτα
αναςτολισ παροχισ υπθρεςιϊν προσ τον ΕΟΠΥΥ, αξιοποιϊντασ τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ που
ζχει υπογράψει ο Π.Σ.Φ με τον ΕΟΠΥΥ.
Ο ΠΣΦ ζχει αποςτείλει επιςτολι ςτουσ παρόχουσ του υγειονομικοφ μετϊπου καλϊντασ ςε
κοινό αγϊνα, με μόνο ςφνκθμα να ςταματιςει αυτόσ ο Γολγοκάσ ςτον οποίο οι πάροχοι
κουβαλάνε τον ϋϋΣταυρό του μαρτυρίουϋϋ από το 2013, με τθν επιβολι των ρυκμίςεων
rebate και claw back.

