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Αγαπθτοί ςυνάδελφοι,

Σηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Κ.Δ.Σ ηνπ Π.Σ.Φ ην Σάββαην 8 Ινπλίνπ 2019 εμεηάζηεθε ην
δήηεκα ηωλ αληηδξάζεωλ ηνπ Π.Σ.Φ ζηα επαίζρπληα κέηξα επηζηξνθώλ (Rebate & Claw
back) ηα νπνία πθίζηαληαη από ην 2013 θαη έρνπλ ζηνηρίζεη ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο
θπζηθνζεξαπεπηέο απώιεηα εηζνδήκαηνο, από κε θαηαβνιή δεδνπιεπκέλωλ ππεξεζηώλ
θπζηθνζεξαπείαο, αμίαο 125.000.000 επξώ κέρξη ην 2018.
Έσονηαρ ςπότιν ηιρ θέζειρ ηυν γενικών ζςνελεύζευν ηυν Π.Τ αποθάζιζε:
Τελ αλαζηνιή ηεο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο από ηηο 10/6/2019 έωο 12/6/2019 κε
θνξύθωζε ηελ Τεηάξηε 12 Ινπλίνπ όπνπ ζα παξακείλνπλ θιεηζηά όια ηα Εξγαζηήξηα
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Φπζηθνζεξαπείαο θαη ζα νξγαλωζεί ζπγθέληξωζε δηακαξηπξίαο έμω από ην Υπνπξγείν
Υγείαο ζηηο 11:00 π.κ.
Διεκδικώντασ:
1)

Σην αφξηςη του προχπολογιςμοφ για την υγεία και την φυςικοθεραπεία με βάςη

τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των αςφαλιςμζνων.
2)

Σην κατάργηςη του Νόμου για το Claw back & το Rebate

Ο Π..Φ κα ενθμερώςει τουσ αςκενείσ με ενθμερωτικά φυλλάδια, με καταχωριςεισ ςτισ
εφθμερίδεσ, με ραδιοφωνικό μινυμα και με προβολι ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ για τθν
δραματικότθτα τθσ κατάςταςθσ που βιώνουν οι ςυμβεβλθμζνοι φυςικοκεραπευτζσ και τουσ λόγουσ
για τουσ οποίουσ επιβάλλεται αυτι θ εξζλιξθ με αίτθμα τθν αφξθςθ του προχπολογιςμοφ για τθν
φυςικοκεραπεία θ οποία ζχει προςδιοριςτεί ςτα 68.000.000 ευρώ ετθςίωσ.
Κακώσ ςφμφωνα πάντα με επίςθμα ςτοιχεία, το ζτοσ 2015 θ υποβλθκείςα δαπάνθ ιταν
91.675.120 ευρώ, το ζτοσ 2016 ιταν 96.144.021 ευρώ, το ζτοσ 2017 ιταν 95.777.131 ευρώ, ενώ το
ζτοσ 2018 άγγιξε τα 53.000.000 ευρώ μόνον για το α΄ εξάμηνο,
Επίςθσ ςτον ενιαίο Κανονιςμό Παροχών Τγείασ του ΕΟΠΤΤ (ΦΕΚ Β΄ 4898/2018)
διευρφνκθκαν οι πακιςεισ, για τισ οποίεσ δικαιολογείται θ εκτζλεςθ ςυνεδριών φυςικοκεραπείασ
(π.χ. λεμφοίδθμα), ενώ για άλλεσ πακιςεισ παρατάκθκε ο χρόνοσ διενζργειασ ςυνεχόμενων
ςυνεδριών, ενώ ςε πακιςεισ όπωσ πολλαπλι ςκλιρυνςθ και θ κυςτικι ίνωςθ, δίνεται θ δυνατότθτα
χοριγθςθσ ςυνεδριών φυςικοκεραπείασ κάκε μινα, εφ΄ όρου ηωισ.

Είλαη πνιύ ζεκαληηθό πνπ ν ΕΟΠΥΥ αλαγλωξίδεη όηη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη
από ηα εξγαζηήξηα θπζηθνζεξαπείαο είλαη πνηνηηθέο θαη νηθνλνκηθόηεξεο από άιιεο δνκέο
πγείαο όπωο ηα Κέληξα Απνθαηάζηαζεο θαη θαηεπζύλεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηα εξγαζηήξηα
θπζηθνζεξαπείαο εμνηθνλνκώληαο πόξνπο ,όκωο ε παπαπάνυ εξέλιξη μοιπαία θα επιθέπει
μια αύξηζη ηηρ εηήζιαρ δαπάνηρ για ςπηπεζίερ θςζικοθεπαπείαρ, συπίρ, υζηόζο, η εν
λόγυ αύξηζη να ζςνοδεςηεί από ανηίζηοιση – ανάλογη αύξηζη ηηρ πποϋπολογιζόμενηρ
εηήζιαρ δαπάνηρ ηος ΕΟΠΥΥ για ηην κάλςτη ηυν ζςνεδπιών θςζικοθεπαπείαρ.
Οη δηνηθήζεηο ηωλ Π.Τ νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλω
απόθαζεο θαη λα ζπλδξάκνπλ γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο ζπγθέληξωζεο δηακαξηπξίαο ηελ
Τεηάξηε 12 Ινπλίνπ 2019.
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Τέινο λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηωλ απνθάζεωλ ζηα Μ.Μ.Ε ηεο πεξηνρήο
ηνπο.
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