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ΘΕΜΑ: «Επείγοντα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν»

Αγαπητοί κύριοι,
Σας παραθέτουμε παρακάτω ορισμένα ζητήματα που έχουν προκύψει και άπτονται
της δικαιοδοσίας σας, τα οποία πρέπει να επιλυθούν άμεσα για την ομαλή λειτουργία τόσο
του συστήματος του ΕΟΠΥΥ όσο και των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών με τον
Οργανισμό.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
1) Αδυναμία έκδοσης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας, (μετά το 2ο
παραπεμπτικό). Εμφανίζεται στο σύστημα ότι απαιτείται έγκριση ΑΥΣ. Είναι
εκατοντάδες οι περιπτώσεις παιδιών με σοβαρά κινητικά προβλήματα που
αδυνατούν να λάβουν 3ο παραπεμπτικό και αφορά, επίσης, κάποιες μεμονωμένες
περιπτώσεις που έχουν έγκριση (π.χ εξάμηνη) από ΑΥΣ και αδυνατούν να εκδώσουν
3ο παραπεμπτικό (έχουμε ενημερωθεί ότι έχει αναλάβει ο κος Γούλας να εκδώσει
οδηγία)
2) Υπάρχουν ζητήματα με τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές της ειδικής
αγωγής (ήταν συμβεβλημένοι) και έχουν ανά χείρας παραπεμπτικά ΗΔΙΚΑ (κυρίως
Νοσοκομείων) με έκδοση μετά τις 15/9 και δεν μπορούν να τα καταχωρήσουν στο
σύστημα. Το πρόβλημα λύνεται αν τους δοθεί το δικαίωμα συμπληρωματικής

υποβολής για Οκτώβριο και Νοέμβριο γιατί αλλιώς θα χαθούν τα παραπεμπτικά
που εκτελέστηκαν. Έχει ενημερωθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα η Διεύθυνση
Στρατηγικού Σχεδιασμού και παρακαλούμε για την άμεση επίλυσή του.
3) Υπάρχουν περιπτώσεις συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών με σύμβαση κατ΄
οίκον, που μέχρι την έναρξη της συλλογικής σύμβασης εκτελούσαν παραπεμπτικά
παθήσεων ειδικής αγωγής άρθρου 17 και τα καταχωρούσαν στο e-ΔΑΠΥ, χωρίς να
έχουν την σχετική ένδειξη για αδυναμία μετακίνησης. Στη νέα σύμβαση δεν
προβλέπεται η δυνατότητα καταχώρησης γνωματεύσεων/παραπεμπτικών
φυσικοθεραπείας χωρίς την αναγραφή για παραπομπή κατ΄οίκον, αλλά μόνο η
καταχώρηση με τη σχετική αναγραφή. Στο άρθρο 17 του προηγούμενου ΕΚΠΥ του
ΕΟΠΥΥ και στο άρθρο 45 του νέου ΕΚΠΥ, δεν γίνεται διαχωρισμός μεταξύ κανονικής
και κατ΄ οίκον συνεδρίας, ενώ προβλέπετε ενιαία αξία συνεδρίας 15 ευρώ και στις
δύο (2) περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις παθήσεων ειδικής αγωγής (άρθρο 17
παλιού ΕΚΠΥ), τα παραπεμπτικά εκτελούνταν και καταχωρούνταν ως κανονικά με
τη σύμβασης κατ’ οίκον, ενώ με τη νέα σύμβαση δεν δίνεται η δυνατότητα
καταχώρησης των συγκεκριμένων παραπεμπτικών ειδικής αγωγής. Παρακαλούμε
για την επίλυσή του.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1) Στο νέο σύστημα συνταγογράφησης δεν έχει καταργηθεί η υποχρεωτική αναγραφή
των πράξεων από τον γιατρό, παρόλο του μη υποχρεωτικού χαρακτήρα από τον νέο
ΕΚΠΥ. Παρ όλες τις διαβεβαιώσεις από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ότι
θα εκδοθούν σχετικές οδηγίες, το ζήτημα δεν έχει διευθετηθεί και έρχεται σε
αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. (Ν. 4316/2014). Παρακαλούμε για την
διόρθωση του.
2) Παρακαλούμε για τη διόρθωση του συστήματος καταχώρησης παραπεμπτικών
ώστε να μπορούνε να επιλέγονται οι εκτελούμενες φυσικοθεραπευτικές πράξεις
ανά γνωμάτευση/παραπεμπτικό και όχι ανά συνεδρία.
3) Πρέπει να γίνει άμεση διόρθωση στο συνολικό αναγραφόμενο αριθμό συνεδριών
για κάθε δικαιούχο, δηλαδή δέκα (10) ανά μήνα, όπως προβλέπεται με τον ΕΚΠΥ
και όχι πέντε (5) ανά μήνα για διάρκεια δύο (2) μηνών, λόγω τεράστιων ζητημάτων
παρερμηνείας που έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με τη μη δυνατότητα έκδοσης
νέου παραπεμπτικού, εάν δεν έχει παρέλθει το δίμηνο.
4) Είναι περιττή η προειδοποίηση που έχει εισαχθεί κατά την έκδοση δεύτερου
παραπεμπτικού μετά τον μήνα, που προειδοποιεί τον γιατρό ότι στο ΑΜΚΑ έχει
εκδοθεί παραπεμπτικό. Η εισαγωγή απαγόρευσης έκδοσης 3ου παραπεμπτικού,
κατόπιν έγκρισης από ΑΥΣ είναι αρκετή, αρκεί να εκδοθεί σχετική οδηγία για τον
τρόπο αποστολής και έγκρισης του αιτήματος στην ΑΥΣ.
5) Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα η εφαρμογή για την έκδοση γνωματεύσεων
ειδικής αγωγής, καθώς θα επιλυθούν πολλά από τα προαναφερόμενα προβλήματα.

Δυστυχώς, η πρόβλεψη για την έναρξη της εν λόγω εφαρμογής στις 10 Δεκεμβρίου
έχει παρέλθει. Τα εκτελούμενα παραπεμπτικά από συμβεβλημένους
φυσικοθεραπευτές θα πρέπει να αντλούνται από τον κλειστό προϋπολογισμό της
ειδικής αγωγής (έχοντας διακριτό αριθμό «σύμβασης»). Οι συμβεβλημένοι
φυσικοθεραπευτές θα πρέπει να καταθέτουν άλλη υποβολή για την ειδική αγωγή
και άλλη για περιστατικά του άρθρου 39, καθώς ορίζεται και διαφορετική
παραμετροποίηση του rebate στις δύο κατηγορίες.
6) Πρέπει να εκδοθεί άμεσα διευκρινιστική εγκύκλιος από την Διεύθυνση
Στρατηγικού Σχεδιασμού για:





την μη υποχρεωτική προσκόμισης πρόσθετης ειδικής γνωμάτευσης για
έγκριση από τους ελεγκτές των ειδικών περιπτώσεων
τον ορισμό της «αδυναμίας μετακίνησης» από τον γιατρό για παροχή κατ’
οίκον συνεδριών, η οποία θα πρέπει να δικαιολογείται ΜΟΝΟ για τις
ειδικές περιπτώσεις α,β,γ,δ,ε και ζ.
τον ορισμό των ημερών θεώρησης παραπεμπτικών από τον ελεγκτή καθώς
δεν ορίζεται σαφώς από τον ΕΚΠΥ.
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