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ε ζρέζε κε φζα δηακείθζεθαλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο
Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, θ Αλδξέα Ξαλζφ ζρεηηθά
κε ηα πεπξαγκέλα ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ), ζηηο
21/2/2017
εμείρ οι επιζηημονικοί ζύλλογοι και ζωμαηεία επιζημαίνοςμε ηα εξήρ:
1. Καη’ αξρήλ δηακαξηπξφκεζα γηαηί παξά ηηο ζρεηηθέο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο
Δπηηξνπήο Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ (27.1.2017), δελ θιεζήθακε ζηε ζπλεδξίαζε. Έηζη
ζηεξεζήθακε ηε δπλαηφηεηα λα εθζέζνπκε ζέκαηα δσηηθήο ζεκαζίαο φρη κφλν γηα ηελ
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο καο, αιιά θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.
2. Με έθπιεμε πιεξνθνξεζήθακε απφ ηελ νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ φηη δχν
κήλεο πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ηεο ππνρξέσζεο ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ απφ ηνπο
επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο ήξζε ζε επηθνηλσλία κε ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη ηνπο
ελεκέξσζε γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ. Αληίζεηα, ιεηηνχξγεζε αηθληδηαζηηθά πξνο
ηνπο θνξείο εηδηθψλ ζεξαπεηψλ θαιψληαο καο κφιηο ζηηο 22/12/2016 κε πξννπηηθή
ππνγξαθήο ηελ 1/1/2017. Κη απηφ παξφιν πνπ ε πξννπηηθή απηή αλέηξεπε άξδελ ηνλ
ηξφπν άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο καο!
3. Ωο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεδξηψλ ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη ε ζπληαγνγξάθεζε
ησλ ζεξαπεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα δεκφζηαο δνκήο
(ηαηξνπαηδαγσγηθά

θέληξα,

λνζνθνκεία

παίδσλ)

πνπ

εμεηάδεη

ην

παηδί

θαη

ζπληαγνγξαθεί βάζεη απνθάζεσλ ηνπ ΚΔΤ θαη εγθπθιίσλ ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ.
Όηαλ ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο αλαθέξεηαη ζε «ζπέθνπια» αο αλαδεηήζεη αιινχ ηηο
επζχλεο. Καη αο καο γλσξίζεη θη εκάο, θη αο θαηαγγείιεη ζπγθεθξηκέλα πνηνη είλαη απηνί
πνπ θεξδνζθνπνχλ.
4. Η θαηακέηξεζε ησλ παηδηψλ πνπ δέρνληαη ζεξαπεία είλαη ππνρξέσζε ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη ζα έπξεπε ήδε λα έρεη θαηακεηξήζεη ηνπο θαθέινπο ησλ παηδηψλ ζηα
αζθαιηζηηθά ηακεία. Δθπξφζσπνο ηνπ ΔΟΠΤΤ δειψλεη φηη έρεη γίλεη αμηνιφγεζε πνπ
απνδεηθλχεη ηελ πξνθιεηή δήηεζε. Παξαθαινχκε ινηπφλ λα καο θνηλνπνηεζεί απηή ε
αμηνιφγεζε ψζηε λα ζπδεηάκε επί ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, αθνχ νη αξκφδηνη
ηνπ ΔΟΠΤΤ γλσξίδνπλ φηη ηα ρξήκαηα ησλ ινγνζεξαπεηψλ δαπαλψληαη ζε πιαίζηα άιια
πνπ δελ έρνπλ ηελ ππνδνκή, νχηε ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα παξνρή
2

ζεξαπεπηηθνχ έξγνπ (φπσο θξνληηζηήξηα μέλσλ γισζζψλ), γηαηί δελ θαηαγγέιινπλ
απηέο ηηο πξαθηηθέο; Αιιά εκπιέθνπλ ζχζζσκν φιν ηνλ θιάδν ησλ ζεξαπεπηψλ;
θεθηείηε, πφζν άδηθν είλαη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ή ηεο ακέιεηαο
θάπνησλ ππεπζχλσλ, έλαο νιφθιεξνο θιάδνο θαη θάζε έλαο επηζηήκνλαο μερσξηζηά λα
ρξεψλεηαη θαη λα θέξεηαη σο ππφινγνο γηα ηελ αχμεζε ηεο δαπάλεο ζηελ εηδηθή αγσγή!
5. Θα πξέπεη λα ζαο ππελζπκίζνπκε ηελ πιήξε απνπζία ηνπ θξάηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο
εηδηθήο αγσγήο φια απηά ηα ρξφληα. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε φηη επί 35 ρξφληα ην
επάγγεικα ηνπ ινγνζεξαπεπηή ήηαλ λνκνζεηηθά αξξχζκηζην θαη άγλσζην ζηηο
ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, παξφιν πνπ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ `80, Έιιελεο
επηζηήκνλεο κε ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ πξνζέθεξαλ ζε κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηηο
εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ηνπο. Όια απηά ηα ρξφληα νη ζεξαπεπηέο πξνζέθεξαλ θαη
πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο εηδηθψλ ζεξαπεηψλ πςεινχ επηπέδνπ θαη
οπγάνωζαν ςποδομέρ για ηην παποσή θεπαπεςηικού έπγος καλύπηονηαρ ηα κενά
ηηρ πολιηείαρ ζηον ηομέα αςηό θαη εμππεξεηψληαο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο ζε φιε ηε
ρψξα. θεθηείηε φηη καμία ςπηπεζία ηος Γημοζίος δεν παπέσει θεπαπείερ, παπά
μόνο διάγνωζη και αξιολόγηζη. Πόζα σπήμαηα θα ήθελε ηο κπάηορ για να
οπγανώζει ςπηπεζίερ πος να παπέσοςν θεπαπεςηικό έπγο; Γηα πνηα απμεκέλε
δαπάλε κηιάηε; Οιφθιεξε ε «θνηλσληθή πνιηηηθή» ηνπ θξάηνπο πεξλάεη κέζα απφ ηελ
ειάρηζηε απηή θάιπςε ησλ δαπαλψλ εηδηθήο αγσγήο…
6. Οκηινχλ νη εθπξφζσπνη ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα απμεκέλε δαπάλε εηδηθήο αγσγήο. Όκσο,
απηφ πνπ δηαθαίλεηαη απφ ηηο δειψζεηο ηνπο είλαη φηη δελ γλσξίδνπλ επαθξηβψο πνχ
απνδίδνληαη νη δαπάλεο. Αο εξεπλήζνπλ, αο καο γλσξίζνπλ θη αο δηαρσξίζνπλ ηη κέξνο
ηεο δαπάλεο ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ απνδίδεηαη ζηνπο ηδηψηεο θαη ηη κέξνο ηεο
δαπάλεο απνδίδεηαη ζηα ΚΓΗΦ, ηηο ΜΚΟ, πφζα παηδηά παξαθνινπζνχληαη ζε θαζέλα
απφ απηά ηα πιαίζηα, απφ πφζνπο ζεξαπεπηέο ζηειερψλνληαη θαη πνηαο εηδηθφηεηαο.
ε ζρεηηθή εξψηεζε βνπιεπηή (θ. Μαπξσηά) ζηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο θνηλσληθψλ
ππνζέζεσλ ηεο Βνπιήο, ν θ. Μπεξζίκεο αλαθέξεη πσο δελ γλσξίδεη θακία ΜΚΟ πνπ λα
παξέρεη ζεξαπείεο εηδηθήο αγσγήο! Καη φκσο ππάξρνπλ πνιιέο ζε φιε ηελ Διιάδα πνπ
παξέρνπλ εηδηθέο ζεξαπείεο «δσξεάλ» ζε παηδηά κε ηελ θάιπςε αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ!
Δλδεηθηηθά επηζπλάπηνληαη κεξηθέο απφ απηέο.
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Σέινο, ηα λνζήιηα-ηξνθεία ηα νπνία θαιψο δίλνληαη ζηα ΚΓΗΦ (θαλνληθά ζα έπξεπε λα
θξνληίδεη γηα απηά ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο) δελ κπνξνχλ λα ζπκςεθίδνληαη κε ηηο
ππφινηπεο δαπάλεο εηδηθήο αγσγήο. H δνπιεηά πνπ επηηεινχλ ηα ΚΓΗΦ είλαη ζπνπδαία
αιιά δελ είλαη παξνρή εηδηθψλ ζεξαπεηψλ.
7. Δπαλεηιεκκέλσο έρνπκε ηνλίζεη πσο ην επάγγεικα ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ δεν
απνηειεί επάγγεικα πγείαο θαη θαηά επέθηαζε νη εηδηθνί παηδαγσγνί δελ ππάγνληαη ζην
Τπνπξγείν Τγείαο.
8. Οη ζεξαπεπηέο πγείαο πνπ απαζρνινχληαη ζε δνκέο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο έρνπλ
ζπγθεθξηκέλν καθηκονηολόγιο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ΦΔΚ 449/2007.
9. ρεηηθά κε ηελ Δπιζηημονική Δπιηποπή ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηελ εηδηθή
αγσγή:
Σν ηεξάζηην έξγν πνπ αλαηέζεθε ζηελ Δπηηξνπή δελ είλαη δπλαηφ λα δηεθπεξαησζεί κέζα
ζηα αζθπθηηθά ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ δφζεθαλ.
Σα ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια είλαη απνηέιεζκα έξεπλαο εηψλ θαη δελ κπνξνχλ λα
νινθιεξσζνχλ ζε 4 ζπλεδξηάζεηο.
Οη εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη λα ηεθκεξησζνχλ επηζηεκνληθά κε βάζε ηηο
πεγέο θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο απφ θάζε θιάδν θαη λα κε βαζίδνληαη ζε
απζαίξεηεο πξνζσπηθέο απφςεηο.
Απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο γίλεηαη εκθαλέο φηη νη πξνηάζεηο γηα
αιιαγή ζπλνιηθά ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο ζηηο εηδηθέο ζεξαπείεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα
απνηππσζνχλ αλ πξψηα δελ γίλεη

επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ

ζπζηήκαηνο.
Οη χιινγνί καο θαη ηα ζσκαηεία έρνπλ λα θάλνπλ θαη θάλνπλ νπζηαζηηθέο παξαηεξήζεηο
θαη πξνηάζεηο επί ζεκαληηθφηαησλ επηζηεκνληθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ δεηεκάησλ θαζψο
είκαζηε κέιε επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ ζπιιφγσλ, ηα κέιε καο έρνπλ
πνιπεηείο ζπνπδέο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, ελψ έρνπκε πηνζεηήζεη
απζηεξνχο θψδηθεο δενληνινγίαο. Οη εηζεγήζεηο καο πνιιέο θνξέο ράλνληαη ζε
ζπδεηήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ζθνπηκφηεηεο.
…………………….
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