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Αντιδρούν οι φυσικοθεραπευτές σε τροπολογία για την αποζηµίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών - [Halkidikifocus.gr]

Για "απίστευτη διάκριση της κυβέρνησης ενάντια στους νέους δικαιούχους ειδικής αγωγής" κάνει λόγο ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. Όπως εξηγεί, κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία που
διαχωρίζει σε δύο κατηγορίες τις θεραπείες που χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ στους δικαιούχους ειδικής
αγωγής: σε αυτές που µπορούν να παρέχονται και να αποζηµιώνονται εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους
(εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κλπ.) 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 - ΠΣΦ, 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...
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Για "απίστευτη διάκριση της κυβέρνησης ενάντια στους νέους δικαιούχους ειδικής αγωγής" κάνει λόγο ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. Όπως εξηγεί, κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία που
διαχωρίζει σε δύο κατηγορίες τις θεραπείες που χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ στους δικαιούχους ειδικής
αγωγής: σε αυτές που µπορούν να παρέχονται και να αποζηµιώνονται εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους
(εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κλπ.) 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 - ΠΣΦ, 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...
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Αντιδρούν οι φυσικοθεραπευτές σε τροπολογία για την αποζηµίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών

scoliosis therapy 4 2560x1117

Οι αλλαγές αφορούν και δικαιούχους ειδικής αγωγής

Για «απίστευτη διάκριση της κυβέρνησης ενάντια στους νέους δικαιούχους ειδικής αγωγής» κάνει λόγο
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.

Όπως εξηγεί, κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία  που διαχωρίζει σε δύο κατηγορίες τις
θεραπείες που χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ στους δικαιούχους ειδικής αγωγής: σε αυτές
που μπορούν να  παρέχονται και να  αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους
(εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κλπ.) 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 - ΠΣΦ, 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» επισηµαίνει ο ΠΣΦ.

Όπως συμπληρώνει, με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία , ο ΕΟΠΥΥ παρέχει -βάσει των
πρωτοκόλλων της ειδικής επιστημονικής επιτροπή-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 ΠΣΦ
ακατανόητος και τιμωρητικός 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 κλπ. 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» υποστηρίζει ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.

Έχοντας υπόψη το ιδιαίτερα ευαίσθητο και λεπτό ζήτημα των παιδιών με ιδιαίτερες ικανότητες και
κυρίως αυτών με κινητικά προβλήματα, ζητεί 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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Φυσικοθεραπευτές – ειδική αγωγή ΕΟΠΥΥ: Να αποσυρθεί άµεσα η τροπολογία
που εκθέτει το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας

Ανακοίνωση Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών | ΠΦΣ

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

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 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.

Ο ΠΣΦ, 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.

Εκτύπωσε ή στείλε email το άρθρο!
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Φυσικοθεραπευτές-ειδική αγωγή: Να αποσυρθεί άµεσα η τροπολογία που
εκθέτει το ασφαλιστικό σύστηµα

Για «απίστευτη διάκριση της κυβέρνησης ενάντια στους νέους δικαιούχους ειδικής αγωγής» κάνει λόγο ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.

Όπως εξηγεί, κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία που διαχωρίζει σε δύο κατηγορίες τις θεραπείες που
χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ στους δικαιούχους ειδικής αγωγής: σε αυτές που µπορούν να παρέχονται και
να αποζηµιώνονται εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κλπ) 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 – ΠΣΦ, 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» επισηµαίνει ο ΠΣΦ.

Όπως συµπληρώνει, 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 ΠΣΦ
ακατανόητος και τιµωρητικός 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 κλπ 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» υποστηρίζει ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.

Έχοντας υπόψη το ιδιαίτερα ευαίσθητο και λεπτό ζήτηµα των παιδιών µε ιδιαίτερες ικανότητες και
κυρίως αυτών µε κινητικά προβλήµατα, ζητεί 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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Θεραπείες Ειδικής Αγωγής: Δεν θα αποζηµιώνονται οι φυσικοθεραπείες σε µη
συµβεβληµένους φυσικοθεραπευτές

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών µε ανακοίνωση που εξέδωσε κρούει το καµπανάκι
στους δικαιούχους Ειδικής Αγωγής καθώς όπως υποστηρίζει µε τις αλλαγές που αναµένεται να
εφαρµοστούν πλέον τίθεται ζήτηµα “διάκρισης ενάντια στους νέους δικαιούχους του ΕΟΠΠΥ“. Μάλιστα
όπως τονίζεται στο κείµενο της ανακοίνωσης το όλο πρόβληµα δηµιουργείται από το γεγονός ότι  “Δεν θα
αποζηµιώνονται οι φυσικοθεραπείες σε µη συµβεβληµένους φυσικοθεραπευτές, ενώ θα αποζηµιώνονται
όλες οι άλλες θεραπείες”.

Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

Απίστευτη διάκριση ενάντια στους νέους δικαιούχους ειδικής αγωγήςτου ΕΟΠΥΥ!Δεν θα αποζηµιώνονται
οι φυσικοθεραπείες σε µη συµβεβληµένους φυσικοθεραπευτές, ενώ θα αποζηµιώνονται όλες οι άλλες
θεραπείες(εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κ.λπ.)

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 θααποζηµιώνονται αν δεν παρέχονται από συµβεβληµένους (Φυσικοθεραπείες), για παιδιά –νέους
δικαιούχους που ξεκινούν θεραπείες από τις 1/1/2020.

Να αποσυρθεί άµεσα η τροπολογία που εκθέτει το ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας

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 παροχήςειδικών θεραπειών και συµφωνεί απόλυτα µε την ελεύθερη επιλογή
φυσικοθεραπευτή απότους 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 ενιαίοτρόπο το ζήτηµα της ειδικής αγωγής.
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Φυσικοθεραπευτές-ειδική αγωγή: Να αποσυρθεί άµεσα η τροπολογία που
εκθέτει το ασφαλισ

Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!

Για «απίστευτη διάκριση της κυβέρνησης ενάντια στους νέους δικαιούχους ειδικής αγωγής» κάνει λόγο ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.

Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Φυσικοθεραπευτές-ειδική αγωγή: Να αποσυρθεί άµεσα η τροπολογία που
εκθέτει το ασφαλιστικό σύστηµα

Για «απίστευτη διάκριση της κυβέρνησης ενάντια στους νέους δικαιούχους ειδικής αγωγής» κάνει λόγο ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.

Όπως εξηγεί, κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία που διαχωρίζει σε δύο κατηγορίες τις θεραπείες που
χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ στους δικαιούχους ειδικής αγωγής: σε αυτές που µπορούν να παρέχονται
και να αποζηµιώνονται εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κλπ) 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 - ΠΣΦ, 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» επισηµαίνει ο ΠΣΦ.

Όπως συµπληρώνει, 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
ΠΣΦ ακατανόητος και τιµωρητικός 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 κλπ 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» υποστηρίζει
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.

Έχοντας υπόψη το ιδιαίτερα ευαίσθητο και λεπτό ζήτηµα των παιδιών µε ιδιαίτερες ικανότητες και
κυρίως αυτών µε κινητικά προβλήµατα, ζητεί 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.

Για «απίστευτη διάκριση της κυβέρνησης ενάντια στους νέους δικαιούχους ειδικής αγωγής» κάνει λόγο ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.

Όπως εξηγεί, κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία που διαχωρίζει σε δύο κατηγορίες τις θεραπείες που
χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ στους δικαιούχους ειδικής αγωγής: σε αυτές που µπορούν να παρέχονται
και να αποζηµιώνονται εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κλπ) 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 - ΠΣΦ, 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.
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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» επισηµαίνει ο ΠΣΦ.

Όπως συµπληρώνει, 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
ΠΣΦ ακατανόητος και τιµωρητικός 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 κλπ 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» υποστηρίζει
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.

Έχοντας υπόψη το ιδιαίτερα ευαίσθητο και λεπτό ζήτηµα των παιδιών µε ιδιαίτερες ικανότητες και
κυρίως αυτών µε κινητικά προβλήµατα, ζητεί 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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CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!
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Φυσικοθεραπευτές: Τροπολογία σε βάρος δικαιούχων ειδικής αγωγής
Την απόσυρση τροπολογίας ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
καταγγέλλοντας διάκριση στην χορήγηση από τον ΕΟΠΥΥ θεραπειών δικαιούχων ειδικής
αγωγής.

Ο σύλλογος διαµαρτύρεται ότι η τροπολογία  προβλέπει ότι δεν θα  αποζηµιώνονται οι
φυσικοθεραπείες σε µη συµβεβληµένους φυσικοθεραπευτές, ενώ θα  αποζηµιώνονται όλες οι
άλλες θεραπείες (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κ.ά .).

Για διαχωρισµό των θεραπειών που χορηγούνται από τον οργανισµό στους δικαιούχους ειδικής αγωγής, σε
δυο κατηγορίες κάνει λόγο ο σύλλογος, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά «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».

Εξαιτίας του  γεγονότος ότι η φυσικοθεραπεία  παρέχεται συνήθως στα  σοβαρότερα
περιστατικά  µε συνοδά  κινητικά  προβλήµατα , ο σύλλογος, αν και έχει συνάψει συλλογική σύµβαση
µε τον ΕΟΠΥΥ, αποδέχτηκε το ιδιαίτερο καθεστώς της παροχής ειδικών θεραπειών και
 συναίνεσε στη δυνατότητα  ελεύθερης επιλογής φυσικοθεραπευτής από τους δικαιούχους,
είτε πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες από συµβεβληµένους, είτε από µη συµβεβληµένους
φυσικοθεραπευτές.

Για τη  δεύτερη περίπτωση, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών υποστηρίζει ότι «θα  πρέπει οι
δικαιούχοι να  αποζηµιώνονται µε το Κρατικό τιµολόγιο από τον ΕΟΠΥΥ».

Ο περιορισµός των επιπλέον δαπανών που  ισχυρίζεται ο ΕΟΠΥΥ, χαρακτηρίζεται ως πρόφαση από τον
σύλλογο, ο οποίος υπενθυµίζει την σύσταση ειδικής επιστηµονικής επιτροπής προ τριετίας, 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» ισχυρίζεται ο σύλλογος.

Κατόπιν αυτών η τροπολογία για τον Π.Σ.Φ. είναι «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», σε περίπτωση που δεν βρουν συµβεβληµένο φυσικοθεραπευτή που να έχει τη
δυνατότητα παροχής φυσικοθεραπειών ειδικής αγωγής.

Ο Π.Σ.Φ. στηλιτέυει ότι πρόκειται για «αντισυνταγµατική ρύθµιση», καθώς για τις λογοθεραπείες,
εργοθεραπείες κ.λπ. οι ασφαλισµένοι θα αποζηµιώνονται, ενώ για τις φυσικοθεραπείες δεν θα
αποζηµιώνονται. Επ αυτού, ο σύλλογος σηµειώνει ότι «εκθέτει το ασφαλιστικό σύστηµα  της
χώρας».

Επικαλούµενος το ευαίσθητο και λεπτό ζήτηµα των παιδιών µε ιδιαίτερες ικανότητες και κυρίως αυτών µε
κινητικά προβλήµατα, ο ΠΣ.Φ. αιτείται την επέκταση της εξαίρεσης και για  τις φυσικοθεραπείες
ειδικής αγωγής και την δυνατότητα  αποζηµίωσης όλων ανεξαιρέτως των ατοµικών
αιτηµάτων,  έως να  διευθετηθεί οριστικά και µε ενιαίο τρόπο το ζήτηµα της ειδικής αγωγής.

https://virus.com.gr/fysikotherapeytes-tropologia-se-varos-dikaioychon-eidikis-agogis/
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Π.Σ.Φ : Απίστευτη διάκριση ενάντια στους νέους δικαιούχους ειδικής αγωγής
του ΕΟΠΥΥ

Σε µια απίστευτη διάκριση ενάντια στους δικαιούχους ειδικής αγωγής προχωρά η κυβέρνηση σύµφωνα µε
όσα αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών   καθώς όπως λέει 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.

Ειδικότερα αναφέρουν :

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, καθώςθα 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, εργοθεραπείεςκ.λπ. οι ασφαλισµένοι θα αποζηµιώνονται, ενώ για
τις φυσικοθεραπείες δεν θα αποζηµιώνονται, στοχοποιώνταςέτσι 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 αποζηµίωσηςόλων ανεξαιρέτως των ατοµικών αιτηµάτων, µέχρι να
ρυθµιστεί οριστικά και µε ενιαίο τρόπο το ζήτηµα της ειδικής αγωγής.
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Με 100 νέες θέσεις φυσιοθεραπευτών στελεχώνονται οι ΜΕΘ όλης της Χώρας
Μαζί µε την στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) µε χίλιες (1000) οργανικές θέσεις
νοσηλευτικού προσωπικού προβλέπονται και εκατό (100) θέσεις φυσικοθεραπευτών σε σχετική
τροπολογία  που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Υγείας. Η εν λόγω ρύθµιση κρίνεται
αναγκαία καθώς ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην
αποθεραπεία  και αποκατάσταση ασθενών, συµπεριλαµβανοµένων και των νοσούντων του
κορωνοϊού COVID-19, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στις Μ.Ε.Θ.

Την ικανοποίηση του από αυτή την εξέλιξη εξέφρασε σε σχετική του ανακοίνωση και ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών καθώς το τελευταίο διάστηµα εισηγήθηκε στο Υπουργείο Υγείας και
στον Υπουργό Υγείας κατά την συνάντηση µε το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ., την πρόβλεψη θέσεων
φυσικοθεραπευτών για την λειτουργία νέων κλινών ΜΕΘ.

http://thedailyhealth.gr/me-100-nees-theseis-fysiotherapeyton-stelehonontai-oi-meth-olis-tis-horas
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Απίστευτη διάκριση ενάντια στους νέους δικαιούχους ειδικής αγωγής του
ΕΟΠΥΥ!

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.

 

 

 

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΕΟΠΥΥ!
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Π.Σ.Φ : Απίστευτη διάκριση ενάντια στους νέους δικαιούχους ειδικής αγωγής
του ΕΟΠΥΥ

Σε µια απίστευτη διάκριση ενάντια στους δικαιούχους ειδικής αγωγής προχωρά η κυβέρνηση σύµφωνα µε
όσα αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών καθώς όπως λέει 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. Ειδικότερα αναφέρουν : 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...
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