14 Μαίου 2017

Ενημζρωςη ςχετικά με τα αποτελζςματα εργαςιών τησ Επιςτημονικήσ Επιτροπήσ Ειδικήσ
Αγωγήσ του Υπουργείου Υγείασ

Ενθμερϊνουμε τα μζλθ του ςωματείου ότι θ Επιτροπι Ειδικισ Αγωγισ που ςυςτικθκε από
το Τπουργείο Τγείασ ολοκλιρωςε το ζργο τθσ, τθν Σετάρτθ 29/3/2017 ζπειτα από οκτϊ
ςυνεδριάςεισ (ςτισ 10/02, 17/02, 01/03, 08/03, 14/03, 22/3, 27/3, 29/03/2017).
Σο ςωματείο εκπροςϊπθςε θ πρόεδροσ του ΛΛΕ μετζχοντασ ςε όλεσ τισ ςυνεδριάςεισ τθσ
επιτροπισ, κάνοντασ γραπτζσ παρεμβάςεισ για τα κζματα που ςυηθτικθκαν και
ςυμμετζχοντασ ςτισ κοινζσ ςυναντιςεισ όλων των Δ των ςυλλόγων-εκπροςϊπων ειδικϊν
κεραπειϊν διατθρϊντασ ζνα καλό επίπεδο ςυνεργαςίασ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ
φορείσ.
Με τθν υπ’ αρικ.

Α1β/Γ.Π.οικ.9409/06-02-2017(ΑΔΑ: ΨΙΦΨ465ΦΤΟ-Ρ59) Απόφαςθ με

κζμα: «φςταςθ και οριςμόσ μελϊν τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ για κζματα ειδικισ
αγωγισ και κεραπείασ», ςυγκροτικθκε επιςτθμονικι επιτροπι για κζματα ειδικισ αγωγισ
και κεραπείασ με τα παρακάτω κζματα προσ ςυηιτθςθ:

1. Η διαμόρφωςθ του πλαιςίου για τισ ςυμβάςεισ των ειδικϊν κεραπευτϊν με τον
Ε.Ο.Π.Τ.Τ.
2. Η τροποποίθςθ των διατάξεων του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.) ςε
κζματα ειδικισ αγωγισ και κεραπείασ.
3. Η διαμόρφωςθ προτάςεων για το νομοκετικό πλαίςιο ςχετικά με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ λειτουργίασ των Κζντρων Ειδικισ Αγωγισ.
4. Η αποτφπωςθ των πραγματικϊν αναγκϊν ςε όλο το φάςμα τθσ Ειδικισ Αγωγισ.
5. Η υιοκζτθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνων κεραπευτικϊν πρωτοκόλλων.
6. Η διαμόρφωςθ πρόταςθσ προχπολογιςμοφ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. για τθν Ειδικι Αγωγι.

Όμωσ, από την αρχή, τα μζλθ τθσ επιτροπισ ομόφωνα ςυμφϊνθςαν πωσ δεν κα ςυηθτθκεί
το κζμα των ςυμβάςεων με τον ΕΟΠΤΤ και τόνιςαν πωσ ο ρόλοσ τθσ επιτροπισ ιταν
ςυμβουλευτικόσ, είχε επιςτημονικό χαρακτήρα και το ζργο τησ καθορίςτηκε από αυτό.

Ζτςι, ςτο χρονικό περικϊριο που τθσ δόκθκε, ζκεςε ωσ ςτόχο τθν επεξεργαςία και
διαμόρφωςθ των εξισ μόνο προτάςεων:
1.

τον κακοριςμό τθσ ειδικισ αγωγισ και των ειδικϊν κεραπειϊν.

2.

τθ διαμόρφωςθ των κεραπευτικϊν πρωτοκόλλων.

3.

τον κακοριςμό μζςω του ICD 10 των νοςολογικϊν οντοτιτων που αφοροφν

τισ θλικίεσ 0-18 ετϊν , οι οποίεσ χαρακτθρίηονται από χρονιότθτα και/ ι που
καταλιγουν ςε αναπθρία.
4.

τον προςδιοριςμό των προχποκζςεων των νομοκετικά ρυκμιςμζνων

επαγγελμάτων που εμπλζκονται με τισ ειδικζσ κεραπείεσ/ ειδικι αγωγι
(επαγγελματικά δικαιϊματα, άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, ςφλλογοσ ι ΝΠΔΔ
εκπροςϊπθςθσ, κλπ).
Με τθ λιξθ των εργαςιϊν τθσ επιτροπισ, ορίηονται οι διαγνωςτικζσ κατθγορίεσ κατά ICD 10
που χριηουν ειδικισ αγωγισ - κεραπείασ, το είδοσ και το πλικοσ των κεραπειϊν.
Δεν ςυηθτικθκε το κζμα των κζντρων ειδικισ αγωγισ-ειδικϊν κεραπειϊν. Προτάκθκε να
ςυςτακεί νζα επιτροπι εξουςιοδοτθμζνθ να μελετιςει και να γνωμοδοτιςει ςχετικά με
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των κζντρων ειδικισ αγωγισ.
Σο ωματείο δια τθσ εκπροςϊπθςθσ προςπάκθςε να ςυμβάλλει ςτισ εργαςίεσ Επιτροπισ
Ειδικισ Αγωγισ με τρόπο επιςτθμονικό και ςυνεργατικό και να δθλϊνει παρϊν ςτισ
εξελίξεισ του κλάδου.
Μετά τθ λιξθ τθσ επιτροπισ, μασ δόκθκε το προςχζδιο του πορίςματοσ και κάναμε
παρατθριςεισ επ’ αυτοφ. Σο ίδιο ζκαναν και όλοι οι φλλογοι Ειδικισ Αγωγισ που
ςυμμετείχαν. Εν ςυνεχεία μασ ςτάλκθκε το τελικό πόριςμα. Σο ωματείο μασ και πάλι δεν
ςυμφωνοφςε με το κείμενο κακϊσ δεν είχαν ςυμπεριλθφκεί οι παρατθριςεισ που είχαμε
κάνει. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αρνικθκε να υπογράψει το πόριςμα αυτό και κατατζκθκαν
εκ νζου ενςτάςεισ για το περιεχόμενο του κειμζνου, αλλά και ενςτάςεισ επί τθσ Αρχισ τθσ
ςυγκρότθςθσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ κακϊσ παραβιάςτθκαν διατάξεισ του Κϊδικα
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ.
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