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ΘΕΜΑ: «Αναφορικά με την προθεσμία θεώρησης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας»

Αξιότιμοι κύριοι,
Βρισκόμαστε στην πολύ δυσάρεστη θέση να αναφερθούμε για πολλοστή φορά
στο ζήτημα που αφορά την επιτρεπτή προθεσμία θεώρησης των γνωματεύσεων
φυσικοθεραπείας από τον ελεγκτή ιατρό, η οποία δεν προβλέπεται στον ΝΕΟ
ΕΚΠΥ.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα κάτωθι:

1) Ο Π.Σ.Φ. έχει αποστείλει έγγραφο σχετικά με τις προβλέψεις του νέου ΕΚΠΥ,
ο οποίος ισχύει από 1/11/2018, στο οποίο γινόταν επισήμανση για την
απουσία

πρόβλεψης

προθεσμίας

θεώρησης

των

παραπεμπτικών

φυσικοθεραπείας, θυμίζοντας ότι στον παλιό ΕΚΠΥ προέβλεπε 10 ημέρες. Οι
παρατηρήσεις του Συλλόγου δεν λήφθηκαν υπόψη.
2) Όταν εκδόθηκε ο νέος ΕΚΠΥ, προβλέποντας ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα
με την έλλειψη αυτή, ο Π.Σ.Φ. επισήμανε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 43/2019
έγγραφό του, την ανάγκη έκδοσης σαφέστατων οδηγιών που θα ορίζουν την
επιτρεπτή προθεσμία θεώρησης και με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 63/2019, το
ζήτημα κοινοποίησης των οδηγιών τόσο στους ελεγκτές ιατρούς όσο και
στον ΠΣΦ. Μέχρι και σήμερα, αναμένεται η έκδοση των οδηγιών.
3) Οι

συγκεκριμένες

οδηγίες,

εφόσον

εκδίδονταν,

θα

έπρεπε

να

ενσωματωθούν από την Διεύθυνση Πληροφορικής του Οργανισμού, στο
σύστημα καταχώρησης e-ΔΑΠΥ, ώστε να μην δίνεται η δυνατότητα
καταχώρησης τέτοιων παραπεμπτικών, τα οποία έχουν ημερομηνία
θεώρησης από τον ελεγκτή μετά την πάροδο του 10ημέρου (εκπρόθεσμων
κατά την άποψή σας).
Τα παραπάνω αναφερόμενα δεν υλοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα το τελευταίο
διάστημα να κοινοποιούνται στον Π.Σ.Φ. περιπτώσεις περικοπής παραπεμπτικών
φυσικοθεραπείας λόγω θεώρησης τους μετά το 10ήμερο, από τα μέλη του.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την πάγια θέση του Συλλόγου, όπως
προκύπτει από τη νομική ερμηνεία του κειμένου του ΕΚΠΥ και την οποία σας
καταθέσαμε με το υπ’ αρ. πρ. 152/2019 έγγραφό μας, στο οποίο αναφέρουμε ότι
λόγω της έλλειψης σαφέστατης πρόβλεψης για την προθεσμία θεώρησης στον ΕΚΠΥ
(ΦΕΚ Β΄4898/2018), δεν υφίσταται προθεσμία θεώρησης. Δηλαδή το μοναδικό
κριτήριο περικοπής που μπορεί να εφαρμόζεται, όσον αφορά την ημερομηνία
θεώρησης του ελεγκτή πρέπει να είναι το διάστημα που μεσολαβεί από την
ημερομηνία θεώρησης μέχρι την ημερομηνία εκτέλεσης των γνωματεύσεων (π.χ. 10

ημέρες για 10 συνεδρίες), ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος εκτέλεσης των
συνεδριών.
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε περικοπές για γνωματεύσεις,
οι οποίες θεωρήθηκαν μετά το 10ήμερο και εκτελέστηκαν από τα μέλη μας, μέχρι
και την έκδοση σαφών οδηγιών, που θα πρέπει να ενσωματωθούν εν συνεχεία
στο e-ΔΑΠΥ, λόγω της απουσίας πρόβλεψης προθεσμίας θεώρησης στον ΕΚΠΥ.
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την μη περικοπή και την αποζημίωση όλων
αυτών των περιπτώσεων.
Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ.
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Συνημμένο ένα (1): Γνωμοδότηση για την προθεσμία θεώρησης γνωματεύσεων
φυσικοθεραπείας

