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Ταλαιπωρία για την πληρωµή θεραπειών ειδικής αγωγής για χρόνιες
παθήσεις

Ερώτηση µε θέµα "µη πληρωµή δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ για Θεραπείες Ειδικής Αγωγής για χρόνιες
παθήσεις σε µη συµβεβληµένους φυσικοθεραπευτές" κατέθεσε η βουλευτής Δράµας του ΚΙΝΑΛ Χαρά
Κεφαλίδου µε αποδέκτη τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Η βουλευτής επισηµαίνει ότι "τα τελευταία
χρόνια, οι γονείς βιώνουν παράλληλα µια αδικαιολόγητη ταλαιπωρία µε ευθύνη αποκλειστικά του ΕΟΠΥΥ
και του Υπουργείου Υγείας, µε καθυστερήσεις στην απόδοση δαπάνης, συνεχείς αλλαγές στη διαδικασία
χορήγησης ειδικών θεραπειών, στη διαδικασία αποζηµίωσης, έκδοση εγκυκλίων που συµπληρώνουν,
καταργούν ή ακόµα και αναιρούν προηγούµενες εγκυκλίους, νέο ΕΚΠΥ". Ρωτάει λοιπόν τον υπουργό: "Σε
ποιες ενέργειες θα προβείτε για να λήξει η οµηρεία, η αγωνία και η ψυχολογική επιβάρυνση τόσο των
γονέων όσο και των παιδιών τους µε αναπηρία, που ταλαιπωρούνται αφάνταστα από την εδώ και µήνες µη
καταβολή από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών φυσικοθεραπείας ειδικής αγωγής, µε αποτέλεσµα σε...
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Ταλαιπωρία για την πληρωµή θεραπειών ειδικής αγωγής για χρόνιες
παθήσεις Εγγραφή Χρήστη

Από τον ΕΟΠΥΥ σε µη συµβεβληµένους φυσικοκοθεραπευτές

Ερώτηση µε θέµα «µη πληρωµή δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ για Θεραπείες Ειδικής Αγωγής για χρόνιες
παθήσεις σε µη συµβεβληµένους φυσικοθεραπευτές» κατέθεσε η βουλευτής Δράµας του ΚΙΝΑΛ Χαρά
Κεφαλίδου µε αποδέκτη τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια.

Η βουλευτής επισηµαίνει ότι «τα τελευταία χρόνια, οι γονείς βιώνουν παράλληλα µια αδικαιολόγητη
ταλαιπωρία µε ευθύνη αποκλειστικά του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας, µε καθυστερήσεις στην
απόδοση δαπάνης, συνεχείς αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης ειδικών θεραπειών, στη διαδικασία
αποζηµίωσης, έκδοση εγκυκλίων που συµπληρώνουν, καταργούν ή ακόµα και αναιρούν προηγούµενες
εγκυκλίους, νέο ΕΚΠΥ».

Ρωτάει λοιπόν τον υπουργό: «Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να λήξει η οµηρεία, η αγωνία και η
ψυχολογική επιβάρυνση τόσο των γονέων όσο και των παιδιών τους µε αναπηρία, που ταλαιπωρούνται
αφάνταστα από την εδώ και µήνες µη καταβολή από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών φυσικοθεραπείας ειδικής
αγωγής, µε αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις τη διακοπή της θεραπείας λόγω οικονοµικών
προβληµάτων των γονέων που προκύπτουν και από την πανδηµία του Covid-19 και έχουν γίνει
δυσβάστακτα;».
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