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Κύρια Αντιπρόεδρε,
Όπως είναι γνωστόν, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έχει συνάψει
συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.
Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η
υποβληθείσα δαπάνη για τη φυσικοθεραπεία έχει διαμορφωθεί ως κάτωθι ανά
έτος:





το έτος 2015 ήταν 91.675.120 ευρώ,
το έτος 2016 ήταν 96.144.021 ευρώ,
το έτος 2017 ήταν 95.777.131 ευρώ,
το έτος 2018 ήταν 96.000.000 ευρώ

Με όριο ετήσιας δαπάνης 68.000.000 ευρώ. Δηλαδή 25.000.000 το χρόνο στις
πλάτες των φυσικοθεραπευτών ή 150.000.000 ευρώ από το 2013, διαγραμμένων απλήρωτων παρεχόμενων υπηρεσιών.
Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι με τον καινούργιο Ενιαίο Κανονισμό
Παροχών (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, διευρύνθηκαν οι παθήσεις για τις οποίες
δικαιολογείται η εκτέλεση συνεδριών φυσικοθεραπείας (π.χ. λεμφοίδημα), ενώ για
άλλες παθήσεις παρατάθηκε ο χρόνος διενέργειας συνεχόμενων συνεδριών
(εγκεφαλικά επεισόδια) και παράλληλα, σε παθήσεις όπως η πολλαπλή σκλήρυνση
και η κυστική ίνωση, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης συνεδριών φυσικοθεραπείας

κάθε μήνα, εφ΄ όρου ζωής. Αυτές οι επιπλέον παροχές δεν έχουν ακόμη
ενσωματωθεί στο σύστημα συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ.
Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ αναγνωρίζει πως οι υπηρεσίες που
παρέχονται από τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας είναι ποιοτικές και
οικονομικότερες από άλλες δομές υγείας, όπως τα Κέντρα Αποκατάστασης και
κατευθύνει
τους
ασφαλισμένους
στα
εργαστήρια
φυσικοθεραπείας
εξοικονομώντας πόρους, όμως η παραπάνω εξέλιξη μοιραία θα επιφέρει μια
αύξηση της ετήσιας δαπάνης για υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, χωρίς, ωστόσο, η
εν λόγω αύξηση να συνοδευτεί από αντίστοιχη – ανάλογη αύξηση της
προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη των συνεδριών
φυσικοθεραπείας.
Ο Π.Σ.Φ. θεωρεί ότι για το 2019, τα 3.000.000 ευρώ που αποφάσισε το Δ.Σ. του
ΕΟΠΥΥ να δώσει ως ενίσχυση για τις παρεχόμενες συνεδρίες φυσικοθεραπείας,
είναι λίγα για να καλύψουν την πραγματική ανάγκη.
Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι φυσικοθεραπευτές δεν συνταγογραφούν,
δεν ευθύνονται για την αυξημένη ανάγκη των πολιτών για φυσικοθεραπείες και
δεν δικαιούνται να αρνηθούν την εκτέλεση παραπεμπτικού ενός πάσχοντα
ασφαλισμένου που έχει ανάγκη φυσικοθεραπείας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αποτελεί κύριο αίτημα του Π.Σ.Φ. η αύξηση
του προϋπολογισμού για τη φυσικοθεραπεία για το έτος 2019-2020 στα πλαίσια
των πραγματικών αναγκών.
Ως εκ τούτου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών σας καλεί να
παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του, το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00
στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος «Ζητήματα ΕΟΠΥΥ- Εκκρεμότητες» της
ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.
Επιπλέον, θα συζητηθούν ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας, όπως:
1. Αντιμετώπιση
προβλημάτων
συνταγογράφησης
γνωματεύσεων
φυσικοθεραπείας και περικοπές αυτών
2. Αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την παροχή φυσικοθεραπευτικών
πράξεων σε δικαιούχους του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ
3. Εκκρεμότητες που προκύπτουν από τη σύναψη συλλογικής σύμβασης
μεταξύ ΕΟΠΥΥ-ΠΣΦ και άλλα θέματα
Με εκτίμηση,
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ.
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