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ΘΕΜΑ: «Αδυναμία έκδοσης κατ΄ οικον γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας για 
ορθοπαιδικές παθήσεις» 
 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Τις τελευταίες 30 ημέρες παρατηρείται το φαινόμενο της αδυναμίας 

έκδοσης κατ΄ οίκον γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας για ορθοπεδικές παθήσεις. 

Μετά τις πρώτες αναφορές των μελών μας που παρέχουν «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ», ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών 

απηύθυνε σχετικό ερώτημα στο  eΔΑΠΥ - ΕΟΠΥΥ Ομάδα Υποστήριξης 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Ημερομηνία: 17/02/2020 
Αρ. Πρωτ.: 66/2020 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 34-Αθήνα  
Ταχ. Κώδικας :11473 
Τηλέφωνο :210-8213905/210-8213334 
FAX  :210-8213760 
E-mail  :ppta@otenet.gr 
Website :www.psf.org.gr 
     
 

ΠΡΟΣ:                       
 

 Διευθυντή Στρατηγικού 
Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κο 
Θεοφάνη Ρηγάτο 

 Προϊστάμενο Γενικής 
Διεύθυνσης Οργάνωσης και 
Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας, 
κο Γιώργο Αγγούρη  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

 Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κο Βασίλη 
Πλαγιανάκο 

 Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κα 
Θεανώ Καρποδίνη 
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(edapy@eopyy.gov.gr). Σε απάντηση του ερωτήματός μας, αναφέρθηκε ότι υπάρχει 

εντολή της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ για την έκδοση 

φυσικοθεραπειών κατ΄οίκον μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 39 του 

ισχύοντος ΕΚΠΥ (παρακάτω αναφέρεται το πρωτότυπο κείμενο). 

Στις 21/1/2020 10:18 π.μ., ο eΔΑΠΥ - ΕΟΠΥΥ Ομάδα Υποστήριξης έγραψε: 

Καλημέρα σας,   

Σας ενημερώνουμε ότι, ύστερα από σχετική οδηγία της Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, αφαιρέθηκε η δυνατότητα έκδοσης γνωμάτευσης 
Φυσικοθεραπείας κατ΄ οίκον στην Γενική Κατηγορία. 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω απάντηση, συμπεραίνουμε ότι δεν δίνεται 

δυνατότητα έκδοσης γνωμάτευσης φυσικοθεραπείας κατ’ οίκον στη γενική 

κατηγορία, παρά μόνο σε όλες οι παθήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 39 παρ. 

α., β., γ., δ., ε. και ζ.,  οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ειδικές περιπτώσεις και στις 

οποίες δικαιολογείται (σύμφωνα με το συγκεκριμένο ICD10 της πάθησης) 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ. Οι συγκεκριμένες παθήσεις (η ονοματολογία των 

παθήσεων κατά ICD10 ) που αφορούν στις αναφερόμενες παραγράφους του 

άρθρου 39 του ΕΚΠΥ,  περιγράφονται αναλυτικά, στην Υπ. Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 4736 

Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ β΄ 1318/17-4-2019). 

Κατόπιν της απάντησης αυτής και μετά το πέρας τόσων ημερών, ο Π.Σ.Φ. 

συνεχίζει να δέχεται  πλήθος αναφορών από φυσικοθεραπευτές που εξυπηρετούν 

βαριά ορθοπαιδικά περιστατικά κατ’ οίκον, σχετικά με το γεγονός ότι ακόμη δεν 

δίνεται η δυνατότητα έκδοσης γνωματεύσεων κατ΄ οίκον φυσικοθεραπείας για 

ορθοπαιδικά περιστατικά. Σε αντίθεση, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης 

γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας για νευρολογικά περιστατικά. 

Θεωρούμε ότι εάν γίνει εξαγωγή στοιχείων από το e- ΔΑΠΥ για τις 

περιπτώσεις των παθήσεων για τις οποίες εκδίδονται τις τελευταίες 20 ημέρες 

γνωματεύσεις κατ΄ οίκον, μπορείτε να διαπιστώσετε το παραπάνω αναφερόμενο 

πρόβλημα. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει εξαγωγή στοιχείων που αφορούν τον 

αριθμό των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας που εκδόθηκαν και αφορούν τον 
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κωδικό πράξης 510000048 και η αντιστοιχία σε ποσοστό αυτών που αναφέρονται 

σε ορθοπεδικές παθήσεις. 

Λόγω της μεγάλης ταλαιπωρίας τόσο των ασθενών/δικαιούχων όσο και των 

φυσικοθεραπευτών που εξυπηρετούν τα περιστατικά που χρήζουν κατ΄ οίκον 

θεραπείας, διότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ασθενείς και συνεπώς ΔΕΝ έχουν 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ από την κακή εφαρμογή της Υπ. Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 4736 

Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ β΄ 1318/17-4-2019), ζητάμε την ΑΜΕΣΗ επίλυση του 

προβλήματος. 

Θα θέλαμε: 

1. να ελέγξετε τα πραγματικά στοιχεία, όπως θα αντληθούν από το σύστημα 

συνταγογράφησης και να μας ενημερώσετε σχετικά. 

2. να μας ενημερώσετε αν έχουν ενσωματωθεί όλες οι περιπτώσεις παθήσεων 

κατά ICD10, όπως περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση Υπ. Αριθμ. 

ΕΑΛΕ/Γ.Π. 4736 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ β΄ 1318/17-4-2019). 

3. να εκδώσετε σχετικές οδηγίες με τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι 

ιατροί, προκειμένου να μπορέσουν να συνταγογραφήσουν συνεδρίες 

φυσικοθεραπείας κατ΄ οίκον ανάλογα την κατάσταση του ασθενούς. 

 

Παρακαλούμε για την ΑΜΕΣΗ επίλυση του προβλήματος και αναμένουμε τις 

ενέργειές σας. 

Με εκτίμηση, 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


