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Θέμα: «Σοβαρά Ζητήματα Βιωσιμότητας των Κέντρων Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης με Υπαιτιότητα του ΕΟΠΥΥ»
Τα συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (ΚΑΑ) για Ημερήσια Νοσηλεία
αντιμετωπίζουν προβλήματα που άπτονται της συστηματικής παραβίασης όρων της
σύμβασης που έχει συναφθεί με τον οργανισμό και των περικοπών νόσων που
είθιστο να καλύπτονται ασφαλιστικά.
Σύμφωνα με την Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδας (ΕΚΑΕ), απορρίπτεται
συστηματικά από τον ΕΟΠΥΥ η απαίτηση των ΚΑΑ για την παροχή ιατρικής βοήθειας
σε ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν χρόνιες νόσους με κατά καιρούς εξάρσεις,
όπως το Πάρκινσον αποστερώντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να επανέλθει
η κινητικότητα εκάστου ασθενή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η μη ασφαλιστική
κάλυψη εκτείνεται μάλιστα και σε περιπτώσεις όπως η πολυνευροπάθεια μονάδας
και οι εγκεφαλικές βλάβες.
Οι περικοπές στην ασφαλιστική κάλυψη συντελούνται με αναγωγή έπειτα από
δειγματοληπτικό έλεγχο και σε συνδυασμό με το clawback και rebate μειώνουν κατά
50 τοις εκατό το ειδικό νοσήλιο, καθιστώντας επισφαλή την μακροπρόθεσμη
λειτουργία των ΚΑΑ.
Την ίδια στιγμή, η ΕΚΑΕ υποστηρίζει ότι η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) επιβάλλει πρόστιμα κατόπιν ελέγχων στο 25 τοις
εκατό των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται χωρίς να υπάρχει πλήρης
αιτιολόγηση στα πορίσματα που συντάσσονται. Το ζήτημα επιβολής προστίμων
περιπλέκεται έτι περαιτέρω από το γεγονός ότι το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο

που προβλέπεται από το νόμο να ελέγχει τα ΚΑΑ δε συνεδριάζει ποτέ με συνέπεια οι
εκπρόσωποι των κέντρων αποκατάστασης να αποστερούνται το δικαίωμα ακρόασης.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
-

Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για την υπογραφή
νέας σύμβασης μεταξύ των ΚΑΑ και του ΕΟΠΥΥ με δεδομένο ότι η
προηγούμενη σύμβαση έχει λήξει από το 2014;

-

Υπάρχει σχεδιασμός για τη θέσπιση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης και την
επιβολή κλιμακωτών προστίμων ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη και
απρόσκοπτη λειτουργία των ΚΑΑ;

-

Πότε συνεδρίασε για τελευταία φορά το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο
που προβλέπεται από το νόμο να ελέγχει τα κέντρα αποκατάστασης;
Παρακαλώ όπως παρασχεθεί ο αριθμός και οι ημερομηνίες των
συνεδριάσεων για τα τελευταία δύο (2) έτη.

-

Ποιος ο χρονικός προγραμματισμός για την καταβολή των καθυστερημένων
πληρωμών του ΕΟΠΥΥ προς τα Κέντρα Αποκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη
πως ο τελευταίος μήνας που έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές είναι ο
Οκτώβριος του 2017;
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