
Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Ιωαννίνων
Ημερομηνία: Τετάρτη, 07-11-2018
Σελίδα: 1,6         (1 από 2)
Μέγεθος: 278 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2651025677

Λέξη κλειδί: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

• Για πολλαπλό «κούρεµα» στη
δαπάνη για την Ειδική Αγωγή κά-
νουν λόγο οι θεραπευτές του κλά-
δου, συγκροτώντας αρραγές µέτω-
πο, στο οποίο συµµετέχουν και οι ε-
παγγελµατίες των Ιωαννίνων, απέ-
ναντι στις ρυθµίσεις ΕΟΠΥΥ και
Υπουργείου Υγείας και ξεκαθαρίζο-
ντας προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν
πρόκειται να δεχθούν � 6η σελ.

Πολλαπλό «κούρεμα» των πιστώσεων από ΕΟΠΥΥ

Χιλιάδες παιδιά «θύματα» περικοπών
της δαπάνης για την Ειδική Αγωγή!
� «Μπλόκο» στα voucher - κουπόνια από τους θεραπευτές

www.clipnews.gr
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κανένα voucher και
κανενός είδους σύµ-

βαση µε τον ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα, υ-
ποστηρίζουν πως τα µεγάλα θύµατα
της περικοπής της δαπάνης για την
Ειδική Αγωγή θα είναι πρωτίστως οι
οικογένειες και τα χιλιάδες παιδιά
που έχουν ανάγκη θεραπείας, την
ώρα που τα κοινωνικά και ασφαλι-
στικά τους δικαιώµατα δέχονται επί-
θεση και τίθενται υπό αµφισβήτηση.
Υπενθυµίζεται ότι όλες οι ειδικότητες
θεραπευτών Ειδικής Αγωγής (λογο-
θεραπευτές, εργοθεραπευτές κτλ.)
έχουν ήδη προσφύγει στο ΣτΕ κατά
της υπουργικής απόφασης που επι-
βάλλει την αµοιβή τους µε voucher.

Μειώνεται
ο προϋπολογισμός

Όπως τονίζει το Πανελλήνιο Συ-
ντονιστικό, ο προϋπολογισµός είναι
κλειστός και µειώνεται αυθαίρετα κα-
τά 30% χωρίς να έχει προηγηθεί κα-
µία µελέτη για τις ανάγκες του πλη-
θυσµού. Το µέσο που χρησιµοποιεί-
ται για να επιτευχθεί η µείωση του
προϋπολογισµού για την Ειδική
Αγωγή είναι το voucher-κουπόνι.
Πρόκειται για το χαρτί που οι ασφα-
λισµένοι του ΕΟΠΥΥ θα παραλαµ-
βάνουν µε τη γνωµάτευση και θα κα-
ταθέτουν στον ιδιώτη επιστήµονα
θεραπευτή. Στη συνέχεια εκείνος θα
το καταθέτει στον οργανισµό για να
αποζηµιωθεί σε απροσδιόριστο χρό-
νο. Το κουπόνι αυτό όµως, έχει και
απροσδιόριστη αξία, διότι σύµφωνα
µε το νόµο, θα υπόκειται σε διπλό υ-
ποχρεωτικό «ψαλίδι» µε απροσδιό-
ριστο ύψος (rebate, clawback).

Επιπλέον περικοπές…
Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε τους

θεραπευτές, µια ακόµη εκδοχή του
Ενιαίου Κανονισµού Παρόχων Υγεί-
ας (EKΠΥ) φέρνει επιπλέον περικο-
πές στις παροχές, σε αριθµό θερα-
πευτικών πράξεων ανά παιδί ανάλο-
γα µε τη διάγνωσή του, ενώ απου-
σιάζουν σηµαντικές διαγνωστικές
κατηγορίες από το παράρτηµα που
εκδόθηκε, όπως Τραυλισµός, σύν-
δροµο Asperger, ∆ιαταραχή ∆ιά-
σπασης Προσοχής / Υπερκινητικό-
τητας (∆ΕΠΥ) κ.α.

Δημιουργούν χάος…
Η ∆ιοίκηση του ΕΟΠΥΥ και το

Υπουργείο Υγείας δηµιουργούν ένα
χάος µε µία σειρά από νόµους, ε-
γκυκλίους και παραρτήµατα που δη-
µοσίευσαν από τον Ιούνιο 2018 µέ-
χρι σήµερα. Και φυσικά ακόµη κα-
νείς δεν είναι σε θέση να απαντήσει
στον γονέα/ασφαλισµένο τι ισχύει
για το παιδί του που έχει ανάγκη ει-
δικής αγωγής, ενώ η θεραπευτική
κοινότητα συνεχίζει να επιτελεί το ε-
πιστηµονικό της έργο σε καθεστώς
πλήρους αβεβαιότητας για το αύριο.

Το Πανελλήνιο
Συντονιστικό

• «Κανείς δεν µπορεί σε µια ευνο-
µούµενη πολιτεία να εξαναγκάσει ι-
διώτες επιστήµονες θεραπευτές να
συµβληθούν µε ένα κρατικό φορέα,
έστω και εµµέσως και µε όρους ά-
κρως επαχθείς. Είµαστε αποφασι-
σµένοι να υπερασπιστούµε την ε-
παγγελµατική µας αξιοπρέπεια και α-
νεξαρτησία µε κάθε διαθέσιµο µέσο.
Ο κλάδος µας παρά τις διαρκείς
προσπάθειες υπονόµευσης εκ µέ-
ρους των ιθυνόντων είναι πιο ενωµέ-
νος από ποτέ. Οι προσφυγές µας
στο Συµβούλιο της Επικρατείας είναι
µόνο η αρχή», αναφέρει η εκπρόσω-
πος του Πανελλήνιου Συντονιστικού
Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Φι-
λιώ Βλάχου.

• «Είναι µνηµειώδης η προχειρό-
τητα στον τρόπο µε τον οποίο επιχει-
ρείται η πάση θυσία µείωση της δα-
πάνης για την Ειδική Αγωγή. Το
Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ θα
πρέπει να γνωρίζουν πως η προ-
σπάθεια επιβολής των voucher είναι
καταδικασµένη να αποτύχει. Λογοθε-
ραπευτές, εργοθεραπευτές και κέ-
ντρα ειδικών θεραπειών, επιλέγουµε
να συνταχθούµε στο πλευρό των χι-
λιάδων οικογενειών που µας εµπι-
στεύονται και όχι δίπλα σε εκείνους
που λειτουργούν µε µοναδικό γνώ-
µονα τους αριθµούς και όχι τους αν-
θρώπους και τις ανάγκες τους», τονί-
ζει από την πλευρά του ο εκπρόσω-
πος του Πανελλήνιου Συντονιστικού
Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Πα-
ναγιώτης Μπούρος.

Χιλιάδες παιδιά «θύματα» περικοπών
της δαπάνης για την Ειδική Αγωγή!

� από 1η σελ.
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