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διαμαρτυρίες φυςικοθεραπευτων
για τροπολογια
Δεν θα αποζημιώνονται οι φυσικοθεραπείες
σε μη συμβεβλημένους επαγγελματίες
διάκριση ενάντια otous véous δικαιούχοι eiöiKns αγωγή του ΕΟΠΥΥ
κάνουν λόγο οι φυσικοθεραπευτέ KaGœs ônœs αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση
κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία που διαχωρίζει Tis θεραπείε που χορηγούνται
από τον ΕΟΠΥΥ otous δικαιούχοι eiöiKns αγωγή5 σε δυο κατηγορίε σε auTés που
μπορούν να παρέχονται και να αποζημιώνονται εξολοκλήρου otous δικαιούχοι
εργοθεραπείε5 λογοθεραπείε5 κ.λπ και σε auTés που δεν θα αποζημιώνονται αν δεν
παρέχονται από συμβεβλημένοι Φυσικοθεραπείε για παιδιά véous ôikoioùxous
που ξεκινούν θεραπείε από Tis 1/1/2020 Λόγω του ότι η φυσικοθεραπεία
παρέχεται συνήθω5 στα σοβαρότερα περιστατικά με συνοδά κινητικά προβλήματα
ο Πανελλήνΐ05 Σύλλογο5 Φυσιοθεραπευτών αποσαφήνισε από την πρώτη στιγμή
ότι αναγνωρίζει το ιδιαίτερο καθεστώ5 Tns napoxfis ειδικών θεραπειών και συμφωνεί
απόλυτα με την ελεύθερη επιλογή φυσικοθεραπευτή από tous δικαιούχοι Με την
συγκεκριμένη μεθοδολογία ο ΕΟΠΥΥ παρέχει βάσει των πρωτοκόλλων Tns eiôiKns
επιστημονική επιτροπή5 αποζημίωση ions a^as otous δικαιούχοι είτε παρέχονται
από συμβεβλημένου5 είτε από μη συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτέ5
Ο διαχωρισμό5 που γίνεται με τη συγκεκριμένη τροπολογία που κατατέθηκε είναι
για τον Π Σ Φ ακατανόητη και τιμωρητική για tous véous γονεί που θα αποκτήσουν
ένα παιδί με κινητικά προβλήματα Ka0obs θα εξαναγκάζονται να καταβάλουν από
το υστέρημά raus Tis φυσικοθεραπείε5 για την κινητική αποκατάσταση του παιδιού
tous αν δεν καταφέρουν να βρουν συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή που να έχει τη
δυνατότητα napoxfis φυσικοθεραπειών eiöiKns αγωγή5
Για απίστευτη
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Έξαλλοι οι φυσικοθεραπευτές για «απίστευτη διάκριση» στους νέους
δικαιούχους ειδικής αγωγής του ΕΟΠΥΥ
Την έντονη αντίδραση του εξέφρασε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, καθώς κατατέθηκε στη
Βουλή των Ελλήνων τροπολογία που διαχωρίζει τις θεραπείες που χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ στους
δικαιούχους ειδικής αγωγής, σε δυο κατηγορίες.
Σε αυτές που µπορούν να παρέχονται και να αποζηµιώνονται εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους
(εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κ.λπ.) και σε αυτές που δεν θα αποζηµιώνονται αν δεν παρέχονται από
συµβεβληµένους (Φυσικοθεραπείες), για παιδιά – νέους δικαιούχους που ξεκινούν θεραπείες από τις
1/1/2020.

Διαβάστε την αναλυτική ανακοίνωση του Πανελλήνιου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Λόγω του ότι η φυσικοθεραπεία παρέχεται συνήθως στα σοβαρότερα περιστατικά µε συνοδά κινητικά
προβλήµατα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - Π.Σ.Φ. Ν.Π.Δ.Δ., παρά το γεγονός ότι έχει
συνάψει συλλογική σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ, αποσαφήνισε από την πρώτη στιγµή ότι αναγνωρίζει το
ιδιαίτερο καθεστώς της παροχής ειδικών θεραπειών και συµφωνεί απόλυτα µε την ελεύθερη επιλογή
φυσικοθεραπευτή από τους δικαιούχους, είτε πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες από
συµβεβληµένους, είτε από µη συµβεβληµένους φυσικοθεραπευτές.

Στη δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει οι δικαιούχοι να αποζηµιώνονται µε το Κρατικό τιµολόγιο από
τον ΕΟΠΥΥ.
Εξάλλου, οποιαδήποτε πρόφαση του ΕΟΠΠΥ για περιορισµό των επιπλέον δαπανών καταρρίπτεται, γιατί το
2017 δηµιουργήθηκε η ειδική επιστηµονική επιτροπή - µε πολυπληθή διεπιστηµονική σύνθεση - η οποία
κατέληξε σε προτάσεις που υλοποιήθηκαν στο σύστηµα συνταγογράφησης.
Με τη συγκεκριµένη µεθοδολογία, ο ΕΟΠΥΥ παρέχει - βάσει των πρωτοκόλλων της ειδικής επιστηµονικής
επιτροπής - αποζηµίωση ίσης αξίας στους δικαιούχους, είτε παρέχονται από συµβεβληµένους, είτε από µη
συµβεβληµένους φυσικοθεραπευτές.
Ο διαχωρισµός που γίνεται µε τη συγκεκριµένη τροπολογία που κατατέθηκε, είναι για τον Π.Σ.Φ.
ακατανόητη και τιµωρητική για τους νέους γονείς που θα αποκτήσουν ένα παιδί µε κινητικά προβλήµατα,
καθώς θα εξαναγκάζονται να καταβάλουν από το υστέρηµά τους τις φυσικοθεραπείες για την κινητική
αποκατάσταση του παιδιού τους, αν δεν καταφέρουν να βρουν συµβεβληµένο φυσικοθεραπευτή που να
έχει τη δυνατότητα παροχής φυσικοθεραπειών ειδικής αγωγής.
Η εισαγωγή τέτοιων προβλέψεων - διακρίσεων στην ειδική αγωγή, αποτελεί µια άκρως αντισυνταγµατική
ρύθµιση, καθώς για τις λογοθεραπείες, εργοθεραπείες κ.λπ. οι ασφαλισµένοι θα αποζηµιώνονται, ενώ για
τις φυσικοθεραπείες δεν θα αποζηµιώνονται, στοχοποιώντας έτσι σαφέστατα τη φυσικοθεραπεία της
ειδικής αγωγής.
Αυτή η πρόταση αποτελεί µια ρύθµιση που εκθέτει το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.
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Ο Π.Σ.Φ., έχοντας υπόψη το ιδιαίτερα ευαίσθητο και λεπτό ζήτηµα των παιδιών µε ιδιαίτερες ικανότητες
και κυρίως αυτών µε κινητικά προβλήµατα, ζητά την επέκταση της εξαίρεσης και για τις
φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής και τη δυνατότητα αποζηµίωσης όλων ανεξαιρέτως των
ατοµικών αιτηµάτων, µέχρι να ρυθµιστεί οριστικά και µε ενιαίο τρόπο το ζήτηµα της ειδικής αγωγής.
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Απίστευτη διάκριση ενάντια στους νέους δικαιούχους ειδικής αγωγής του
ΕΟΠΥΥ!
Δεν θα αποζηµιώνονται οι φυσικοθεραπείες σε µη συµβεβληµένους
φυσικοθεραπευτές, ενώ θα αποζηµιώνονται όλες οι άλλες θεραπείες
(εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κ.λπ.)
Να αποσυρθεί άµεσα η τροπολογία που εκθέτει το ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας
Σε μια απίστευτη διάκριση ενάντια στους δικαιούχους ειδικής αγωγής προχωρά η κυβέρνηση, καθώς
κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων τροπολογία που διαχωρίζει τις θεραπείες που χορηγούνται από τον
ΕΟΠΥΥ στους δικαιούχους ειδικής αγωγής, σε δυο κατηγορίες: σε αυτές που µπορούν να παρέχονται και να
αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κ.λπ.) και σε αυτές που
δεν θα αποζημιώνονται αν δεν παρέχονται από συμβεβλημένους (Φυσικοθεραπείες), για παιδιά – νέους
δικαιούχους που ξεκινούν θεραπείες από τις 1/1/2020.
Λόγω του ότι η φυσικοθεραπεία παρέχεται συνήθως στα σοβαρότερα περιστατικά με συνοδά κινητικά
προβλήματα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - Π.Σ.Φ. Ν.Π.Δ.Δ., παρά το γεγονός ότι έχει
συνάψει συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, αποσαφήνισε από την πρώτη στιγμή ότι αναγνωρίζει το
ιδιαίτερο καθεστώς της παροχής ειδικών θεραπειών και συμφωνεί απόλυτα με την ελεύθερη επιλογή
φυσικοθεραπευτή από τους δικαιούχους, είτε πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες από
συµβεβληµένους, είτε από µη συµβεβληµένους φυσικοθεραπευτές.
Στη δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει οι δικαιούχοι να αποζημιώνονται με το Κρατικό τιμολόγιο από
τον ΕΟΠΥΥ.
Εξάλλου, οποιαδήποτε πρόφαση του ΕΟΠΠΥ για περιορισμό των επιπλέον δαπανών καταρρίπτεται, γιατί το
2017 δημιουργήθηκε η ειδική επιστημονική επιτροπή - με πολυπληθή διεπιστημονική σύνθεση - η οποία
κατέληξε σε προτάσεις που υλοποιήθηκαν στο σύστηµα συνταγογράφησης.
Με την συγκεκριμένη μεθοδολογία, ο ΕΟΠΥΥ παρέχει - βάσει των πρωτοκόλλων της ειδικής επιστημονικής
επιτροπής - αποζημίωση ίσης αξίας στους δικαιούχους, είτε παρέχονται από συμβεβλημένους, είτε από μη
συµβεβληµένους φυσικοθεραπευτές.
Ο διαχωρισμός που γίνεται με τη συγκεκριμένη τροπολογία που κατατέθηκε, είναι για τον Π.Σ.Φ.
ακατανόητη και τιμωρητική για τους νέους γονείς που θα αποκτήσουν ένα παιδί με κινητικά προβλήματα,
καθώς θα εξαναγκάζονται να καταβάλουν από το υστέρημά τους τις φυσικοθεραπείες για την κινητική
αποκατάσταση του παιδιού τους, αν δεν καταφέρουν να βρουν συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή που να
έχει τη δυνατότητα παροχής φυσικοθεραπειών ειδικής αγωγής.
Η εισαγωγή τέτοιων προβλέψεων - διακρίσεων στην ειδική αγωγή, αποτελεί μια άκρως αντισυνταγματική
ρύθμιση, καθώς για τις λογοθεραπείες, εργοθεραπείες κ.λπ. οι ασφαλισμένοι θα αποζημιώνονται, ενώ για
τις φυσικοθεραπείες δεν θα αποζημιώνονται, στοχοποιώντας έτσι σαφέστατα τη φυσικοθεραπεία της
ειδικής αγωγής.
Αυτή η πρόταση αποτελεί µια ρύθµιση που εκθέτει το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.
Ο Π.Σ.Φ., έχοντας υπόψη το ιδιαίτερα ευαίσθητο και λεπτό ζήτημα των παιδιών με ιδιαίτερες ικανότητες
και κυρίως αυτών με κινητικά προβλήματα, ζητά την επέκταση της εξαίρεσης και για τις
φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής και την δυνατότητα αποζημίωσης όλων ανεξαιρέτως των
ατοµικών αιτηµάτων, µέχρι να ρυθµιστεί οριστικά και µε ενιαίο τρόπο το ζήτηµα της ειδικής αγωγής.

