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Σηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Κεληξηθφ Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Π.Σ.Φ ην Σάββαην 8
Ινπλίνπ 2019 απνθάζηζε σο κέηξν αληίδξαζεο ζηα επαίζρπληα κέηξα επηζηξνθψλ (Rebate &
Claw back) ηα νπνία πθίζηαληαη απφ ην 2013 θαη έρνπλ ζηνηρίζεη ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο
θπζηθνζεξαπεπηέο απψιεηα εηζνδήκαηνο, απφ κε θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ ππεξεζηψλ
θπζηθνζεξαπείαο, αμίαο 125.000.000 επξψ κέρξη ην 2018 θαη έρνληαο ππόςηλ ηηο ζέζεηο ησλ
γεληθώλ ζπλειεύζεσλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τκεκάησλ:
Τελ αλαζηνιή ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο απφ ηηο 10/6/2019 έσο 12/6/2019 κε
θνξχθσζε ηελ Τεηάξηε 12 Ινπλίνπ φπνπ ζα παξακείλνπλ θιεηζηά φια ηα Δξγαζηήξηα
Φπζηθνζεξαπείαο θαη ζα νξγαλσζεί ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο έμσ από ην Υπνπξγείν
Υγείαο ζηηο 11:00 π.κ.
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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.

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ πνπ ν ΔΟΠΥΥ αλαγλσξίδεη φηη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη
απφ ηα εξγαζηήξηα θπζηθνζεξαπείαο είλαη πνηνηηθέο θαη νηθνλνκηθφηεξεο απφ άιιεο δνκέο
πγείαο φπσο ηα Κέληξα Απνθαηάζηαζεο θαη θαηεπζχλεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηα εξγαζηήξηα
θπζηθνζεξαπείαο εμνηθνλνκψληαο πφξνπο ,φκσο ε παξαπάλσ εμέιημε κνηξαία ζα επηθέξεη
κηα αύμεζε ηεο εηήζηαο δαπάλεο γηα ππεξεζίεο θπζηθνζεξαπείαο, ρσξίο, σζηόζν, ε ελ
ιόγσ αύμεζε λα ζπλνδεπηεί από αληίζηνηρε – αλάινγε αύμεζε ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο
εηήζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΟΠΥΥ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλεδξηώλ θπζηθνζεξαπείαο.

ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όπσο είλαη ήδε γλσζηφ ν ΠΣΦ-ΝΠΓΓ έρεη ζπλάςεη κε ηνλ ΔΟΠΥΥ ηελ απφ 17-072018 Σπιινγηθή Σχκβαζε Φπζηθνζεξαπεπηηθψλ Υπεξεζηψλ, θαη’εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ Νφκνπ 4461/2017 (ΦΔΚ 38/Α/28-3-2017).
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Σην θείκελν ηεο σο άλσ Σπιινγηθήο Σχκβαζεο έρεη πξνζρσξήζεη δηα ηεο ππνβνιήο
ζρεηηθήο ζεηηθήο δειψζεσο κεγάιν πιήζνο θπζηθνζεξαπεπηψλ (2.300), είηε σο θπζηθά, είηε
σο λνκηθά πξφζσπα. Οη θπζηθνζεξαπεπηέο απηνί απνηεινχλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ην
δίθηπν παξνρήο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΥΥ.
Σχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ ηεο Σπιινγηθήο Σχκβαζεο, «Το
ζύνολο ηης σποβληθείζας μηνιαίας δαπάνης ζηο πληροθοριακό ζύζηημα ηοσ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
σπόκειηαι ζε εκπηώζεις ζύμθωνα με ηην σπ’ αριθμ. Γ3γ/ΓΠ/77011/30-10-2015 (ΦΕΚ
2391/η.Β΄/06-11-2015) Υποσργική Απόθαζη, όπως ιζτύει κάθε θορά».
Πέξαλ ησλ σο άλσ ππνρξεσηηθψλ εθπηψζεσλ, ε ακνηβή ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ
ΔΟΠΥΥ παξφρσλ ππεξεζηψλ θπζηθνζεξαπείαο ππφθεηηαη ζε πεξαηηέξσ κείσζε κέζσ ηεο
εθαξκνγήο ηεο ξήηξαο απηφκαηεο επηζηξνθήο (claw back). Με άιια ιφγηα, ε εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο ελφο θιεηζηνχ πξνυπνινγηζκνχ έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ νξηδφληηα
επηβάξπλζε ησλ παξφρσλ κε νπνηνδήπνηε πνζφ – δαπάλε ππεξβαίλεη ην χςνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
Δπί ηνπ ζεκείνπ ηνχηνπ ζα πξέπεη, σζηφζν, λα παξαηεξεζεί, φηη απφ ηελ ππνγξαθή
ηνπ θεηκέλνπ ηεο Σπιινγηθήο Σχκβαζεο κέρξη θαη ζήκεξα ηα δεδνκέλα θαη ηα θξίζηκα
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά έρνπλ κεηαβιεζεί νπζησδψο, ψζηε λα επέξρεηαη, πιένλ, κηα
ππέξκεηξε επηβάξπλζε ησλ παξφρσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ξήηξαο claw back.
Δηδηθφηεξα παξαηεξείηαη, φηη ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ησλ εηήζησλ
ππνβιεζεηζψλ δαπαλψλ θπζηθνζεξαπείαο, ε πξνυπνινγηζζείζα επηηξεπηή δαπάλε ησλ
70.000.000 επξψ θξίλεηαη εμαηξεηηθά ρακειή θαη πάλησο αλεπαξθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ
πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΔΟΠΥΥ.
Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα πάληα κε επίζεκα ζηνηρεία, ην έηνο 2015 ε
ππνβιεζείζα δαπάλε ήηαλ 91.675.120 επξώ, ην έηνο 2016 ήηαλ 96.144.021 επξώ, ην έηνο
2017 ήηαλ 95.777.131 επξώ, ελψ ην έηνο 2018 άγγημε ηα 53.000.000 επξώ κόλνλ γηα ην α΄
εμάκελν, νπφηε κε αλαγσγή ζην έηνο ε δαπάλε ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 100.000.000 επξώ.
Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη, φηη ε δαπάλε γηα ηελ θάιπςε ηεο πξαγκαηηθήο
δήηεζεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θπζηθνζεξαπείαο ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηα φξηα ηνπ θιεηζηνχ
πξνυπνινγηζκνχ, κε απηνλφεην απνηέιεζκα ηελ ππεξβνιηθή θαη δπζαλάινγε επηβάξπλζε ησλ
παξφρσλ κέζσ ηεο ξήηξαο απηφκαηεο επηζηξνθήο.
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Τν παξαπάλσ θαηλφκελν εληείλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν εάλ αλαινγηζηνχκε, φηη κε ηνλ
ηζρχνληα απφ ηελ 1ε-11-2018 Δληαίν Καλνληζκφ Παξνρψλ Υγείαο ηνπ ΔΟΠΥΥ (ΦΔΚ Β΄
4898) δηεπξχλζεθαλ νη παζήζεηο, γηα ηηο νπνίεο δηθαηνινγείηαη ε εθηέιεζε ζπλεδξηψλ
θπζηθνζεξαπείαο (π.ρ. ιεκθνίδεκα), ελψ γηα άιιεο παζήζεηο παξαηάζεθε ν ρξφλνο
δηελέξγεηαο ζπλερφκελσλ ζπλεδξηψλ φπσο: εθθπιηζηηθά λνζήκαηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο,
πδξνθέθαινο θπζηνινγηθήο ελδνθξάληαο πίεζεο, ρξφληα εγθεθαινπάζεηα - εγθεθαιίηηδα,
ρξφληα λεπξνπάζεηα (κνλνλεπξνπάζεηεο/πνιπλεπξνπάζεηεο), κπψλ (κπνπάζεηεο, ακπνηνλίεο),
λεπξνδεξκαηηθά ζχλδξνκα (λεπξηλσκάησζε/νδψδεο ζθιήξπλζε θ.ά.), ρξφληα απνκπειηλσηηθά
λνζήκαηα (πνιιαπιή ζθιήξπλζε/ ρξφληα θιεγκνλψδεο πνιπλεπξνπάζεηα), παζήζεηο ηνπ
ζπλδεηηθνχ ηζηνχ (κε ζπκκεηνρή ηνπ Ν.Σ.) θαη αγγεηίηηδα λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ξεπκαηηθά
λνζήκαηα, φπσο ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα, κε παξακνξθψζεηο
θαη ιεηηνπξγηθή έθπησζε αξζξψζεσλ θαη κπτθψλ νκάδσλ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ
ζπζηήκαηνο, αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε, θάθσζε λσηηαίνπ
κπεινχ, ινηκψμεηο ΚΝΣ κηθξνβηαθήο, ηνγελνχο θαη παξαζηηηθήο αηηηνινγίαο, νμεία
εγθεθαινκπειίηηδα, νμεία κπειίηηδα, κπεινπάζεηα ή νμεία πνιπλεπξνπάζεηα ή έρνπλ
ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο εγθεθάινπ ή λσηηαίνπ κπεινχ θαη έρνπλ πιένλ κφληκα
θηλεηηθά λεπξνινγηθά ειιείκκαηα (αηειή θαη πιήξε κνλνπιεγία, εκηπιεγία, παξαπιεγία,
ηεηξαπιεγία, πάξεζε ή πιεγία άλσ άθξσλ), ελψ ζε παζήζεηο φπσο πνιιαπιή ζθιήξπλζε θαη
θπζηηθή ίλσζε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ζπλεδξηψλ θπζηθνζεξαπείαο θάζε κήλα εθ΄
φξνπ δσήο.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ πνπ ν ΔΟΠΥΥ αλαγλσξίδεη φηη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη
απφ ηα εξγαζηήξηα θπζηθνζεξαπείαο είλαη πνηνηηθέο θαη νηθνλνκηθφηεξεο απφ άιιεο δνκέο
πγείαο φπσο ηα ΚΑΑ θαη θαηεπζχλεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηα εξγαζηήξηα θπζηθνζεξαπείαο
εμνηθνλνκψληαο πφξνπο ,φκσο ε παξαπάλσ εμέιημε κνηξαία ζα επηθέξεη κηα αύμεζε ηεο
εηήζηαο δαπάλεο γηα ππεξεζίεο θπζηθνζεξαπείαο, ρσξίο, σζηόζν, ε ελ ιόγσ αύμεζε λα
ζπλνδεπηεί από αληίζηνηρε – αλάινγε αύμεζε ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο εηήζηαο δαπάλεο
ηνπ ΔΟΠΥΥ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλεδξηώλ θπζηθνζεξαπείαο.
Δθ ησλ αλσηέξσ έπεηαη, φηη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο Σπιινγηθήο
Σχκβαζεο έρεη, πιένλ, επέιζεη κηα ξηδηθή θαη νπζηψδεο κεηαβνιή ησλ πξαγκαηηθψλ
πεξηζηαηηθψλ, ζηα νπνία ζηεξίρηεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο.

4

Η κεηαβνιή απηή βιάπηεη ππέξκεηξα ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπκβεβιεκέλσλ
παξόρσλ – θπζηθνζεξαπεπηώλ, ώζηε ε από κέξνπο ηνπο ζπλέρηζε ηεο εθηέιεζεο ησλ
ζπκβαηηθώλ όξσλ λα απνβαίλεη εμαηξεηηθά επηδήκηα γη’απηνύο.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη σο έλδεημε δηακαξηπξίαο θξίλεηαη ζθφπηκε ε πξνζσξηλή
αλαζηνιή ηεο παξνρήο θπζηθνζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ρξνληθή πεξίνδν 3 εκεξψλ απφ
ηηο 10/6/2019 κε θχξην αληηθείκελν δηεθδίθεζεο ηελ άκεζε αλαπξνζαξκνγή – δξαζηηθή
αύμεζε ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο εηήζηαο δαπάλεο γηα θπζηθνζεξαπεία, πξνθεηκέλνπ απηή
(ε δαπάλε) λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη λα κελ
ππνιείπεηαη νπζησδψο απηψλ.
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