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Με αθνξκή ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο ΠΟΓΚΑκεΑ, Αξ.Πξση. 37, ζηηο
16/2/2017 εμείρ οι επιζηημονικοί ζύλλογοι και ζωμαηεία επιζημαίνοςμε ηα εξήρ:
1. Με έθπιεμε δηαπηζηώλνπκε όηη ελόζσ ζπλερίδνληαη νη ζπλαληήζεηο ηεο Επηζηεκνληθήο
Επηηξνπήο κε ζηόρν ηελ εμαγσγή πνξηζκάησλ γηα ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη ζηνλ
ηνκέα ησλ εηδηθώλ ζεξαπεηώλ-εηδηθήο αγσγήο, ε ΠΟΓΚΑμεΑ, σο κεηέρνπζα ζηελ
Επηηξνπή θαη ζπλεπώο γλσξίδνληαο όζα έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο,
παξνπζηάδεηαη λα έρεη επαθέο κε ηνλ ΕΟΠΤΤ θαη λα θάλεη πξνηάζεηο νη νπνίεο καο
νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ηειηθά ν κόλνο ζηόρνο όιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε
ζύλαςε ζπκβάζεσλ κε ηηο Δνκέο πνπ έρνπλ ζπζηήζεη ηα κέιε ηεο ΠΟΓΚΑκεΑ,
αλεμαξηήησο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Η ΠΟΓΚΑκεΑ ππεξζεκαηίδεη
ησλ ρώξσλ ησλ κειώλ ηεο, δηαηεηλόκελε όηη πξόθεηηαη γηα πηζηνπνηεκέλνπο ρώξνπο,
γεγνλόο πνπ δελ ηζρύεη, αθνύ ε πηζηνπνίεζε αθνξά ζηε διημέπεςζη θαη ημεπήζια
θξνληίδα θαη όσι ζηιρ απογεςμαηινέρ θεπαπείερ γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ αθόκε
πξνβιεθζεί νη πξνϋπνζέζεηο.
2. ε θάζε πεξίπησζε, ην δεηνύκελν δελ είλαη κόλν ην πνύ αιιά ην πνηνο θαη ην πώο ζα
παξέρνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο. Οη πιένλ αξκόδηνη είλαη νη
επηζηεκνληθνί ζύιινγνη ηεο ζεξαπεπηηθήο θνηλόηεηαο λα απαληήζνπλ ζε απηά ηα
δεηήκαηα. Οη ρώξνη παξνρήο εηδηθώλ ζεξαπεηώλ, είλαη δηακνξθσκέλνη κε ηέηνην ηξόπν
ώζηε λα πξνθαινύλ θεηικά ζπλαηζζήκαηα ζηα παηδηά, είλαη πποζιηοί ρσξηθά ζε θάζε
νηθνγέλεηα πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα είηε κεηαθίλεζεο είηε ρξόλνπ θαη είλαη
πξνζαξκνζκέλνη ζηνλ πιεζπζκό ζηνλ νπνίν απεπζύλεηαη ν θάζε ζεξαπεπηήο αλάινγα
κε ηελ εηδηθόηεηά ηνπ. Επνκέλσο, είκαζηε αληίζεηνη κε ηε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο
απνγεπκαηηλώλ ζεξαπεηώλ ζηα ΚΑΑ θαη ζηα ΚΔΗΦ επεηδή:


Μπνξεί

λα

επέιζεη

ηδξπκαηνπνίεζε

ησλ

ίδησλ

ησλ

παηδηώλ

πνπ

θνηηνύλ/απαζρνινύληαη ζηηο δνκέο απηέο όηαλ παξακέλνπλ ζηνλ ίδην ρώξν ηόζεο
ώξεο θαη θάλνπλ θαη απνγεπκαηηλέο ζεξαπείεο.


Σν παξειζόλ θαη ην παξόλ δείρλνπλ όηη ε αληηζηνηρία ζεξαπεπηή –παηδηώλ ζε
ηέηνηνπο ρώξνπο είλαη ε κε θαηάιιειε.



Σα παηδηά πνπ εληάζζνληαη ζε απηέο ηηο δνκέο ιακβάλνπλ ήδε αλάινγεο
ππεξεζίεο θαη γηα απηό ηνλ ιόγν ην ππνπξγείν πγείαο ηνπο απνδίδεη ην εκεξήζην
θιεηζηό λνζήιην.
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Οη νηθνγέλεηεο ζα πξέπεη λα κεηαβάινπλ ηνλ ηξόπν δσήο ηνπο εθόζνλ ζα πξέπεη
λα αιιάμνπλ ηνλ θαζεκεξηλό ηνπο πξνγξακκαηηζκό εμαηηίαο ηεο απόζηαζεο αιιά
θαη ηνπ ρξόλνπ κεηάβαζεο ζηνπο λένπο ρώξνπο ζεξαπείαο.



Ο ίδηνο ν ζεξαπεπόκελνο ζα επεξεαζηεί αξλεηηθά, όηαλ από ηνπο νηθείνπο
ρώξνπο ζεξαπείαο, ζα πξέπεη λα κεηαβαίλεη ζε πην απόκαθξνπο, νη νπνίνη έρνπλ
ηε κνξθή Ιδξύκαηνο ή Ννζνθνκείνπ.



Σα ζπγθεθξηκέλα θέληξα είλαη ζηειερσκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα γηα ζπγθεθξηκέλν
ζθνπό θαη ην πξνζσπηθό δελ είλαη επαξθέο γηα λα παξέρεη θαη πξσηλέο θαη
απνγεπκαηηλέο ζεξαπείεο.

3. Δηαπηζηώλνπκε όηη νη εθπξόζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηνπ ΕΟΠΤΤ θάλνπλ
πξνηάζεηο γηα ηελ Εηδηθή Αγσγή κέζα από ηηο νπνίεο δηαθαίλεηαη ε ηάζε λα επλνήζνπλ
ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο θαη δνκέο (ΚΑΑ, ΜΚΟ, ΚΔΗΦ) ελώ παξάιιεια λα
απνδπλακώζνπλ θαη λα θαηαξγήζνπλ ηελ ειεύζεξε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ησλ
ζεξαπεπηώλ εηδηθώλ ζεξαπεηώλ-εηδηθήο αγσγήο ζε ζπλζήθεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ.
Επίζεο, όιν θαη ζπρλόηεξα, παξαηεξνύληαη θαηλόκελα ''επεξεαζκνύ'' ησλ γνλέσλ από
ππαιιήινπο ζηα Πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα ηνπ ΕΟΠΤΤ, νη νπνίνη πξνηξέπνπλ ηνπο γνλείο
λα αιιάμνπλ ζεξαπεπηέο θαη λα πάλε κόλν ζε θέληξα ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ ΕΟΠΤΤ
(π.ρ. ζηνλ ΕΟΠΤΤ Παιιήλεο, ππάιιεινο ελεκεξώλεη ηνπο γνλείο όηη ζα ηνπο
επηζηξαθνύλ ηα ρξήκαηα από ηηο απνδείμεηο πνπ θαηέζεζαλ γηα ηνλ Ιαλνπάξην, κεηά από
13 κήλεο!).
4. Σα ΝΠΙΔ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, γηα ηα νπνία ην θξάηνο ππό ηελ πίεζε ηεο
ΠΟΓΚΑκεΑ θαη ησλ δηνηθήζεσλ ηνπο, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ
πξνο ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο:
i.

ύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΕΟΠΤΤ ην claw back θαη ην rebate είλαη
"δπζβάζηαρηα" γηα απηέο ηηο δνκέο.

ii.

Θα απνιακβάλνπλ πιένλ δηπιήο απνδεκίσζεο γηα ηα παηδηά πνπ εληάζζνπλ ζηα
πξνγξάκκαηα ηνπο (θαη λνζήιην θαη απνδεκίσζε ζεξαπεηώλ).

iii.

Λακβάλνπλ ήδε επηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, εμνπιηζκό, θηηξηαθέο
ππνδνκέο θιπ.

iv.

Εθαξκόδνπλ πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο κέζσ ΕΠΑ.

v.

Δελ θνξνινγνύληαη γηα ηα παξαπάλσ έζνδα.
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Άξα, ινηπόλ, θαηαιήγνπκε ζην εξώηεκα πώο είλαη δπλαηόλ απηέο νη δνκέο κε όιεο ηηο
παξαπάλσ εηζξνέο, ζπλ ηηο θηιαλζξσπηθέο εληζρύζεηο, λα είλαη κεηά βίαο βηώζηκεο θαη
από ηελ άιιε ν επαγγεικαηίαο λα κπνξεί λα επηβηώζεη κόλν κε ηελ άγξηα
θνπηζνπξεκέλε απνδεκίσζε ησλ 15 επξώ/ ζπλεδξία θαη λα εμππεξεηήζεη εθνξία,
ιεηηνπξγηθά έμνδα, κηζζνδνζία, δαπάλεο γηα δηαξθή επηκόξθσζε θιπ. θαη ζην ηέινο λα
ηνπ κείλεη θαη θάηη γηα λα δήζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ;
Πξέπεη λα ζεκεησζεί ηη επηζηξέθεη ν ηδηώηεο ζην θξάηνο:
-Πεξίπνπ 50% ζε εθνξία θαη ΕΦΚΑ
-Έκκεζνπο θόξνπο κέζσ ηεο θάιπςεο ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ
-Ελίζρπζε ηνπ ΕΦΚΑ κέζσ ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ
-Μείσζε ηεο αλεξγίαο
-Καιύηεξεο θαη πνηνηηθόηεξεο ππεξεζίεο ζηα παηδηά (αθνύ ε επαλαμηνιόγεζε ησλ
παηδηώλ από ηηο θξαηηθέο δνκέο είλαη νπζηαζηηθή θαη πηέδεη ηνλ ηδηώηε λα απνδεηθλύεη ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ- θάηη πνπ δελ ζα γίλεηαη ζε θακηά πεξίπησζε ζηα ηδξύκαηα),
άξα ηειηθά επσθειείηαη ην θξάηνο αθνύ νη ζεξαπείεο πινπνηνύληαη κε νξζό θαη
απνηειεζκαηηθό ηξόπν.
Ελ θαηαθιείδη:
o

Θα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη γνλείο θαη ζεξαπεπηέο πξέπεη να
ζςμποπεύονηαι αλλά όσι να ηαςηίζονηαι. Ελ ηέιεη, αλαξσηηόκαζηε αλ ην
δεηνύκελν είλαη απιά λα ππνγξαθνύλ ζπκβάζεηο γηα λα κεησζεί ην θόζηνο,
όπσο-όπσο θαη εηο βάξνο όρη κόλν ησλ επαγγεικαηηώλ αιιά θαη ησλ
ζεξαπεπόκελσλ ή λα παξαρζεί νπζηαζηηθό ζεξαπεπηηθό έξγν;

o

Θα ζέιακε λα ηνλίζνπκε όηη νη εηδηθέο ζεξαπείεο δελ είλαη απαξαίηεηεο κόλν ζε
ΑκεΑ. Είλαη ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα παξέρεη εηδηθέο ζεξαπείεο ζε όζα παηδηά
ηηο ρξεηάδνληαη. Η έγθαηξε δηάγλσζε, ε έγθαηξε παξέκβαζε, ε πξόιεςε,
ε ζπλέρηζε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ε απνζεξαπεία βειηηώλεη ηελ
εμειηθηηθή πνξεία παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ, απνηξέπεη δεπηεξνγελή πξνβιήκαηα
θαη δίλεη

ηελ

επθαηξία

ζε

απηά

ηα

παηδηά λα

θνηλσληθνπνηεκέλνη πνιίηεο κε ηελ ελειηθίσζε ηνπο.
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γίλνπλ

ιεηηνπξγηθνί

θαη

o

Μέρξη πξόηηλνο καο ήηαλ απόιπηα ζαθήο ν ζηόρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη
ηνπ ΕΟΠΤΤ γηα νξηδόληηα κείσζε ηεο δαπάλεο γηα ηηο Εηδηθέο Θεξαπείεο.
Σώξα, είλαη θαλεξό όηη, επηπιένλ, επηρεηξείηαη θαη κεζνδεύεηαη ε αλαθαηαλνκή
ησλ δαπαλώλ ζε όθεινο ησλ λνζειίσλ /ηξνθείσλ θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
παξόρσλ, όπσο άιισζηε ζαθώο πξνβιέπεηαη ζην Ν 4447/2016. ύκθσλα κε
ηνλ ηειεπηαίν, αθελόο δελ θαζνξίδεηαη ην ύςνο ηεο εηήζηαο αλά ππνθαηεγνξία
δαπάλεο, πρ. λνζήιηα, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ππεξεζίεο εηδηθώλ ζεξαπεηώλ
θνθ, θαη αθεηέξνπ, απηέο ζα αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο
ππνπξγηθήο απόθαζεο ε νπνία πξνβιέπεηαη αλά 3-6 κήλεο λα θαζνξίδεη ην
ύςνο ησλ πξναλαθεξόκελσλ δαπαλώλ.

……………………..
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