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ΘΕΜΑ: «Αίτημα για την αύξηση της τιμής αποζημίωσης της συνεδρίας 
φυσικοθεραπείας» 
 
 

 

Αξιότιμοι κύριοι-ες, 

 

Την τελευταία χρονική περίοδο, λόγω της κατάστασης που έχει 

δημιουργηθεί με την κρίση του Covid-19, έχει ξεκινήσει να παρατηρείται αύξηση 

του κόστους στην παροχή της φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας.  

Αυτό οφείλεται στην αυξημένη ανάγκη για αγορά υγειονομικού υλικού, στα 

πλαίσια της υποχρέωσης λήψης όλων των επιβαλλόμενων μέτρων για την 

προφύλαξη από τον κορωνοϊό από τους φυσικοθεραπευτές (ιατρική μάσκα, γάντια, 

αντισηπτικά κλπ) σε κάθε παρεχόμενη συνεδρία, σε εφαρμογή των οδηγιών του 

ΕΟΔΥ.  

Είναι αυτονόητο ότι για την εφαρμογή των οδηγιών, οι φυσικοθεραπευτές 

έχουν περιορίσει και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων δικαιούχων στα απολύτως 

ασφαλή όρια για την αποφυγή συγχρωτισμού. 
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Για να μπορέσει ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών να ανταπεξέλθει σε αυτή 

τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η οποία μάλλον θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό 

διάστημα ακόμα, όπως προβλέπουν οι ειδικοί, ζητάμε την αύξηση της τιμής 

αποζημίωσης της συνεδρίας φυσικοθεραπείας, από 15 ευρώ σε 20 ευρώ και της 

συνεδρίας κατ΄ οίκον από 15 σε 25 ευρώ. 

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας θέσουμε το ζήτημα της χορήγησης ειδικών 

στολών και άλλων μέσων προστασίας στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ 

φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας σε ασθενείς 

που νόσησαν από κορωνοϊό, αλλά παράλληλα απαιτείται η ένταξή τους σε 

πρόγραμμα αποκατάστασης είτε στο ιδιωτικό εργαστήριο φυσικοθεραπείας είτε σε 

κατ΄ οίκον συνεδρίες. 

Όπως γνωρίζετε το κόστος των προαναφερόμενων υλικών προστασίας, είναι 

διπλάσιας αξίας από την τιμή της φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας, η οποία 

ανέρχεται στα 15€ ανά δικαιούχο. 

Τέλος, θα θέλαμε να σας θυμίσουμε το άρθρο του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας, στο οποίο αναφέρεται πόσο σημαντική είναι η φυσικοθεραπεία κατά και 

κυρίως μετά τη νοσηλεία:  «Για ασθενείς που παραμένουν πολύ καιρό σε αδράνεια 

και χωρίς δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως αυτοί που βρίσκονται 

σε εντατική θεραπεία, απαιτούνται πρόσθετες θεραπευτικές παρεμβάσεις 

παράλληλα με την αναπνευστική φυσιοθεραπεία. Απαιτούνται ασκήσεις διατάσεων 

και ενδυνάμωσης για να αποτραπούν οι δυσκαμψίες στις αρθρώσεις και να 

καταπολεμηθεί η μυϊκή αδυναμία για αυτούς τους ασθενείς, για να μην 

καθυστερήσει η ανάρρωση τους και η επιστροφή τους  στο σπίτι.» 

Θεωρούμε επιβεβλημένη την αύξηση της τιμής αποζημίωσης της συνεδρίας 

φυσικοθεραπείας και την χορήγηση των προστατευτικών μέσων και αναμένουμε 

την υλοποίησή των αιτημάτων μας. 

Με εκτίμηση, 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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