ΑΡΘΡΟ 14 Φυσικοθεραπείες – λογοθεραπείες –εργοθεραπείες −
ψυχοθεραπείες
Α. Οι φυσικοθεραπείες διενεργούνται στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των Κρατικών Νοσοκομείων, σε συμβεβλημένα εργαστήρια
φυσικοθεραπείας, εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, σε
εργαστήρια ιδιωτικών κλινικών, κατόπιν παραπεμπτικού θεράποντος ιατρού
αντίστοιχης ειδικότητας.
Οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις εκτελούνται μόνο από πτυχιούχους
φυσικοθεραπευτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3329/2005.
Στη φυσικοθεραπεία καθιερώνεται αποζημίωση ανά συνεδρία εντός της
οποίας εκτελούνται όσες φυσικοθεραπευτικές πράξεις κρίνονται αναγκαίες.
Σε ασφαλισμένους που χρήζουν φυσικοθεραπευτικές πράξεις, εκδίδεται ένα
παραπεμπτικό ανά μήνα για την ίδια πάθηση, με αναγραφή των
απαιτούμενων πράξεων ανά συνεδρία. Έκδοση νέου παραπεμπτικού
φυσικοθεραπείας για την ίδια πάθηση, επιτρέπεται μόνο μετά την
ολοκλήρωση της θεραπείας.
Τα παραπεμπτικά εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά και σε περίπτωση
αδυναμίας του συστήματος, εκδίδονται χειρόγραφα. Aπαιτείται θεώρηση
αυτών εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους και
εκτέλεση αυτών εντός εξήντα (60) ημερών.
Δικαιολογούνται έως δέκα (10) συνεδρίες δύο φορές το χρόνο και η
αποζημίωση ανά συνεδρία, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ευρώ.
Το .Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να διαμορφώνει τις συμβάσεις με τους
φυσικοθεραπευτές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 3863/2010, με τρόπο ώστε η προκαλούμενη δαπάνη στον Οργανισμό να
μην επηρεάζεται, χρησιμοποιώντας μέτρα όπως πλαφόν, κλιμακούμενη
επιστροφή, μεταβολή της τιμής αποζημίωσης ανά συνεδρία μέχρι του
ποσού των 18 €, λαμβάνοντας υπόψη και την δυναμικότητα ενός εκάστου
παρόχου.
α. Σε ασφαλισμένους που έχουν υποστεί πρόσφατα (εντός τριμήνου από
την εμφάνιση του προβλήματος) αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν
έχουν νοσηλευθεί σε κλινική αποκατάστασης Νοσοκομείου ή Κ.Α.Α. ή
Φ.Ι.ΑΠ. και δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης ως
εξωτερικοί ασθενείς σε Κ.Α.Α. ή Φ.Ι.ΑΠ., δύναται να χορηγούνται δώδεκα
(12) συνεδρίες φυσικοθεραπείας το μήνα, σύμφωνα με ιατρική
γνωμάτευση Νοσοκομείου ή κλινικής, η οποία θα επισυνάπτεται στο
παραπεμπτικό και μέχρι έξι (6) μήνες.
β. Σε σοβαρά κινητικά προβλήματα απότοκα πρόσφατων (εντός τριμήνου
από την εμφάνιση του προβλήματος) κακώσεων νωτιαίου μυελού και
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που δεν έχουν νοσηλευθεί σε κλινική αποκατάστασης Νοσοκομείου ή
Κ.Α.Α. ή Φ.Ι.ΑΠ. και δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα
αποκατάστασης ως εξωτερικοί ασθενείς σε Κ.Α.Α. ή Φ.Ι.ΑΠ., δύναται
να χορηγούνται δώδεκα (12) συνεδρίες φυσικοθεραπείας του μήνα,
σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση Νοσοκομείου ή κλινικής, η οποία
θα επισυνάπτεται στο παραπεμπτικό και μέχρι έξι (6) μήνες.
γ. Σε πολυκαταγματίες ασφαλισμένους και σε όσους έχουν υποστεί
πρόσφατα (εντός τριμήνου από την εμφάνιση του προβλήματος)
σοβαρά κατάγματα, συγκάμψεις και έκτοπη οστεοποίηση, δεν έχουν
νοσηλευθεί σε κλινική αποκατάστασης Νοσοκομείου ή Κ.Α.Α. ή
Φ.Ι.ΑΠ. και δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης ως
εξωτερικοί ασθενείς σε Κ.Α.Α. ή Φ.Ι.ΑΠ., χορηγούνται δώδεκα (12)
συνεδρίες το μήνα, σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση Νοσοκομείου ή
κλινικής, η οποία θα επισυνάπτεται στο παραπεμπτικό και μέχρι δύο

(2) μήνες το ανώτερο.
Για τους ασθενείς των περιπτώσεων α, β και γ που έχουν
νοσηλευθεί σε κλινική αποκατάστασης Νοσοκομείου ή Κ.Α.Α. ή
Φ.Ι.ΑΠ. ή έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης ως
εξωτερικοί ασθενείς στα ανωτέρω, δεν αποζημιώνονται.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις α, β και γ δικαιολογείται η εκτέλεση των
φυσικοθεραπευτικών πράξεων κατ’ οίκον δώδεκα (12) συνεδρίες το
μήνα και μέχρι έξι (6) μήνες με αποζημίωση δώδεκα (12) ευρώ τη
συνεδρία, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ως αναφέρεται
ανωτέρω.
Β. α) Σε ασφαλισμένους που έχουν υποστεί πρόσφατο (ως ορίζεται
ανωτέρω) αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις, δυσκαταποσία επί εδάφους τραχειοστομίας, ή πάσχουν
από Νόσο Parkinson, που δεν έχουν νοσηλευθεί σε κλινική
αποκατάστασης Νοσοκομείου ή Κ.Α.Α. ή Φ.Ι.ΑΠ. και δεν έχουν
παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης ως εξωτερικοί ασθενείς
σε Κ.Α.Α. ή Φ.Ι.ΑΠ., χορηγούνται οκτώ (8) συνεδρίες λογοθεραπείας
μηνιαία και για χρονικό διάστημα μέχρι τρείς (3) μήνες το ανώτερο.
β) Σε ασφαλισμένους που έχουν υποστεί πρόσφατα (ως ορίζεται
ανωτέρω) κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βλάβες νωτιαίου μυελού ή
πάσχουν από Νόσο Parkinson ή σκλήρυνση κατά πλάκας, δεν έχουν
νοσηλευθεί σε κλινική Νοσοκομείου ή Κ.Α.Α. ή Φ.Ι.ΑΠ. και δεν έχουν
παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης ως εξωτερικοί ασθενείς
σε Κ.Α.Α. ή Φ.Ι.ΑΠ., χορηγούνται οκτώ
(8) συνεδρίες εργοθεραπείας μηνιαία και για χρονικό διάστημα μέχρι
(3) μήνες το ανώτερο.
γ) Σε ασφαλισμένους που έχουν νοσηλευθεί στο παρελθόν σε
πάσης φύσεως μονάδες ψυχικής υγείας, δεν παρακολουθούν ή δεν
έχουν ενταχθεί εκ παραλλήλου σε πρόγραμμα ψυχικής υγείας και
χρήζουν ψυχοθεραπείες, δύναται να χορηγούνται μέχρι τέσσερις (4)
συνεδρίες ψυχοθεραπείας μηνιαία.
Οι πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο Β του παρόντος
άρθρου, δύναται να αποζημιώνονται απευθείας σε ασφαλισμένους
κατά το μεταβατικό και μέχρι την υπογραφή σχετικών συμβάσεων
χρόνο, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως
αυτά ορίζονται μετά από απόφαση του .Σ. του Οργανισμού.
ΑΡΘΡΟ 17 Ειδική αγωγή
1. Για παιδιά που πάσχουν από σωματική ή νοητική αναπηρία και
στα οποία παρέχεται ειδική αγωγή από ειδικά εκπαιδευτήρια
οικοτροφεία, άσυλα, το Ταμείο, στο πλαίσιο συμβάσεων, καλύπτει το
100% του ημερήσιου τροφείου του προβλεπόμενου από την παρ. 2
της Υ.Α: Φ.80000/23141/2495/2007 (Φ.Ε.Κ. 2274/Β/2007), όπως
ισχύει κάθε φορά, με την προσκόμιση των ακόλουθων
παραστατικών:
α) γνωμάτευση σχετικής ειδικότητας ιατρού και έγκριση ελεγκτή
ιατρού του οργανισμού,
β) βεβαίωση του εκπαιδευτηρίου για τις ημέρες προσέλευσης του
παιδιού και

γ) πρωτότυπο τιμολόγιο.
Η χορήγηση του νοσηλίου τροφείου σε όλες τις κατηγορίες
ιδρυμάτων και των κέντρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας, με
τυχόν ταυτόχρονη χορήγηση πράξεων θεραπείας για την ίδια
πάθηση, θεωρείται διπλή παροχή σε είδος και δεν δύναται να
χορηγηθεί.
2. Σε περιπτώσεις παιδιών μέχρι δέκα οκτώ (18) ετών
χορηγούνται με γνωμάτευση Δ/ντή κλινικής Κρατικού ή
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής Υγεινής
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα
δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ειδικότητας
(Παιδοψυχιάτρου, Ψυχιάτρου, Νευρολόγου, Αναπτυξιολόγου) ή
νομίμου αναπληρωτή αυτού, ισχύος ενός (1) έτους, ως κατωτέρω:
Α. Σε αμιγή περιστατικά κινητικών προβλημάτων φυσικοθεραπείες
10 συνεδρίες το μήνα και η αποζημίωση ανά συνεδρία ορίζεται σε
δέκα πέντε (15) €.
Β. Σε σοβαρά, αμιγή νοητικά, ψυχιατρικά και ψυχολογικά
προβλήματα καθώς και σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή
Διαταραχή−Αυτισμός, εγκρίνεται λογοθεραπεία – εργοθεραπεία –
ειδική διαπαιδαγώγηση έως δέκα πέντε (15) συνεδρίες ανά είδος το
μήνα, καθώς και ομαδική ή ατομική ψυχοθεραπεία − ή θεραπεία συμπεριφοράς έως (8) συνεδρίες ανά είδος το μήνα και συμβουλευτική
γονέων μέχρι τέσσερις (4) συνεδρίες το μήνα. Μέγιστο συνολικά
αποδιδόμενο ποσό για τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζονται τα
τετρακόσια σαράντα (440 €) το μήνα.
Γ. Επίσης για τις παρακάτω παιδοψυχιατρικές διαταραχές,
διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ),
διαταραχές της άρθρωσης, βαρηκοΐα, τραυλισμό εγκρίνονται έως
τέσσερα
(4)
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πράξεων
θεραπείας
(λογοθεραπείας,
εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης έως δέκα πέντε (15)
συνεδρίες
ανά
είδος
το
μήνα,
ψυχοθεραπείας,
θεραπεία
συμπεριφοράς έως
(8) συνεδρίες το μήνα και συμβουλευτική γονέων έως (4) συνεδρίες
το μήνα), με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό τα διακόσια
πενήντα 250 € το μήνα.
Σε μικτά περιστατικά κινητικών και νοητικών, καθώς και
νευρολογικών προβλημάτων (εγκεφαλική παράλυση, σπαστική
τετραπληγία, παραπληγία) όπως ορίζεται ανωτέρω (περιπτώσεις Α
και Β) με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό τα πεντακόσια
ενενήντα (590 €).
Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των δέκα οκτώ (18) ετών με
σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα,
καθώς και μικτά περιστατικά (εκτός των αναφερομένων στην
περίπτωση Γ) δύναται να παρατείνεται η χορήγηση των ανωτέρω
παροχών κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας 1έτους) από
ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου ή των ιατρών των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά
από επανεκτίμηση και επιστημονική αξιολόγηση της εξέλιξης του
περιστατικού και της αναγκαιότητας συνέχισης αυτών.
Όλες οι ανωτέρω παροχές δύνανται να αποζημιώνονται απ’ ευθείας
σε ασφαλισμένους με την προσκόμιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται με απόφαση του .Σ. του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων.

