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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «ΕΟΠΥΥ- Άμεση χρηματοδότηση της φυσικοθεραπείας και της ΠΦΥ»

Αξιότιμες-οι Υπουργοί,
Ο στενός έλεγχος των δανειστών έχει παρέλθει προ καιρού και οι κοινωνικές αδικίες
που έχουν υποστεί οι πολίτες αποκαθίστανται για όλους, εκτός των γνωστών
συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα καθεστώς ανελέητης
σφυρηλάτησης με τα οριζόντια εισπρακτικά μέτρα των claw back και rebate, για
υπηρεσίες όπως οι φυσικοθεραπείες, τα οποία επιβλήθηκαν ως προσωρινά μέτρα
το 2013, για την αποφυγή της χρεωκοπίας της χώρας και που όμως θα συνεχίζονται
μέχρι το 2025, γεγονός που αποτελεί παραβίαση κάθε έννοιας Ευρωπαϊκού δικαίου.
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών-Ν.Π.Δ.Δ. σας εκφράζει τους έντονους
προβληματισμούς του και λόγω του γεγονότος της εφαρμογής του άρθρου 72 του
Ν. 4812/2021, με βάση το οποίο προβλέπεται η έναρξη της προείσπραξης του claw
back του 2021 ανά μήνα, με επιπλέον κρατήσεις που προστίθενται στις ήδη
παρακρατούμενες δόσεις των claw back προηγούμενων ετών.
Ο Π.Σ.Φ. έχει δεχτεί εκατοντάδες τηλεφωνήματα απεγνωσμένων
φυσικοθεραπευτών, που εκφράζουν την αγανάκτηση τους, αλλά και την αγωνία
τους για το αύριο, γιατί υποχρεώνονται οι φυσικοθεραπευτές να πληρώσουν οι
ίδιοι, τις φυσικοθεραπείες που πραγματοποίησαν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ,
λόγω της ελλειμματικής χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ.
Ο φυσικοθεραπευτής δεν ευθύνεται για την αυξημένη ανάγκη των ασθενών σε
φυσικοθεραπείες, καθώς οι συνεδρίες φυσικοθεραπείας χορηγούνται στους
ασφαλισμένους όταν υπάρχει ανάγκη, κατόπιν συνταγογράφησης του θεράποντος
ιατρού και ανάλογα με την πάθηση του.
Όπως γίνεται αντιληπτό, ο μόνος παράγοντας που διαμορφώνει τελικά την ετήσια
δαπάνη της φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΠΥ είναι η πραγματική ανάγκη, καθώς ο
φυσικοθεραπευτής δεν συνταγογραφεί, αλλά εκτελεί, σύμφωνα με τις συμβατικές
του υποχρεώσεις, τις φυσικοθεραπείες που συνταγογραφούνται.
Όπως είχε τονιστεί παλαιότερα από τον ΠΣΦ, η προϋπολογισθείσα επιτρεπτή
δαπάνη των 69.000.000€ για το 2021 είναι πολύ μικρή και δεν επαρκεί για τις
ανάγκες των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των ετήσιων υποβληθεισών δαπανών
φυσικοθεραπείας, η υποβληθείσα δαπάνη των προηγούμενων ετών ήταν:






το 2015 91.675.120€
το 2016 96.144.021€
το 2017 95.777.131€
το 2018 96.000.000€
το 2019 85.000.000€

Με την εφαρμογή του νέου ΕΚΠΥ το 2018 εντάχθηκαν νέες παθήσεις για τις οποίες
καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπεία (λεμφοίδημα), ενώ σε πολλές παθήσεις
διευρύνθηκε η χρονική διάρκεια για την οποία αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ χορηγούμενες
φυσικοθεραπείες (π.χ. κυστική ίνωση, Α.Ε.Ε., πολλαπλή σκλήρυνση κλπ) με
αποτέλεσμα να αυξάνεται
η δαπάνη για τις παρεχόμενες συνεδρίες
φυσικοθεραπείας.
Πρόσθετη επιβάρυνση στη δαπάνη της φυσικοθεραπείας για το 2021, αποτέλεσε
και η έλευση της Covid-19 λοίμωξης, λόγω:
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του αυξημένου αριθμό των ασφαλισμένων που προσήλθαν στα ιδιωτικά
εργαστήρια φυσικοθεραπείας, επειδή οι δημόσιες δομές (Κέντρα Υγείας,
Νοσοκομεία, ΠΕΔΥ) δεν εξυπηρετούσαν ασφαλισμένους λόγω πανδημίας.
του μεγάλου αριθμού των ηλικιωμένων που προσήλθαν στα εργαστήρια
φυσικοθεραπείας από τα ΚΑΠΗ των Δήμων, που δεν εξυπηρετούσαν τα
μέλη τους και που αποτελούν μια ηλικιακή ομάδα που χρειάζεται τη
φυσικοθεραπευτική φροντίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
της αυξημένης ανάγκης παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών σε
νοσούντες από covid-19.

Αποτελεί αυτονόητο συμπέρασμα, ότι όλες οι συνεδρίες φυσικοθεραπείας που
εκτελούνται από τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, θα πρέπει να
αποζημιώνονται ακέραια από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς η παροχή φυσικοθεραπευτικών
υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των ασφαλισμένων πολιτών, όπως
αυτές παραπέμπονται από τον Οργανισμό.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών:
1. ΑΠΑΙΤΕΙ την άμεση επαναφορά των 2.000.000 € για τις δαπάνες
φυσικοθεραπείας (ποσό το οποίο περικόπηκε από τις επιτρεπτές δαπάνες
του
2021
στον
κωδικό
ΣΤ1
Εργαστήρια
Φυσικοθεραπείας/Φυσικοθεραπευτές)
2. ΖΗΤΑ την άμεση ενίσχυση με άλλα 5.000.000 € για το 2021 λόγω της
αυξημένης προσέλευσης ασφαλισμένων, λόγω μη λειτουργίας των
Δημοσίων Δομών
3. ΖΗΤΑ αναστολή του μέτρου της προκαταβολικής είσπραξης του claw back
και την επανεξέταση της σχετικής Νομοθετικής ρύθμισης και
τονίζει ότι απαιτείται η ενίσχυση του προϋπολογισμού για τη φυσικοθεραπεία
στο ύψος των πραγματικών αναγκών, αλλά και γενικότερα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, για την οριστική κατάργηση των μνημονιακών μέτρων
Rebate & Clawback.
Στα πλαίσια αυτά ζητάμε τον άμεσο καθορισμό συνάντησης μαζί σας.
Με εκτίμηση,
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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