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προβλόματα ΑμεΑ.  
 

Κύριε Τπουργϋ,  
 

Κατ’ αρχόν ςασ ςυγχαύρουμε για την πανϊξια τοποθϋτηςό ςασ, ςτην ηγεςύα του Τπουργεύου 
Τγεύασ και ςασ ευχόμαςτε καλό επιτυχύα ςτο δύςκολο ϋργο ςασ, ςτο οπούο θα εύμαςτε πϊντα 
ςυμπαραςτϊτεσ ςασ. 
 
Ο Πανελλαδικόσ ύνδεςμοσ Παραπληγικών και Κινητικϊ Αναπόρων αριθμεύ 1000 μϋλη 
(κινητικϊ αναπόρουσ) και δραςτηριοποιεύται ςε όλη την Ελληνικό επικρϊτεια. Εύναι ϋνασ 
δυναμικόσ φορϋασ, που μεταξύ των ϊλλων δραςτηριοτότων του, διεκδικεύ την επύλυςη των 
προβλημϊτων τουσ απευθυνόμενοσ ςτισ αρμόδιεσ αρχϋσ καταθϋτοντασ αιτόματα, προτϊςεισ, 
κ.τ.λ. επύςησ δύνει διϋξοδο και ευκαιρύεσ ςτισ δημιουργικϋσ δυνατότητεσ και ικανότητεσ των 
ατόμων με κινητικϊ προβλόματα, μεριμνώντασ ϋτςι, για την ψυχικό και πνευματικό τουσ 
ανϊταςη και την ιςότιμη ϋνταξό τουσ ςτα κοινωνικϊ και πολιτιςτικϊ δρώμενα τησ ςύγχρονησ 
εποχόσ. 

 
Επιςημαύνουμε ότι Φορϋασ μασ εύναι πιςτοποιημϋνοσ Κοινωνικόσ Φορϋασ παροχόσ 
Υπηρεςιών Κοινωνικόσ Φροντύδασ ςύμφωνα με το ΦΕΚ 3765/22-11-2016.  
  
ύμφωνα με τη Διεθνό ύμβαςη Δικαιωμϊτων των ΑμεΑ (Ν. 4074/ΥΕΚ 88/11-04-2012), που 
ςκοπόσ τησ εύναι να προϊγει, προςτατεύςει και διαςφαλύςει την πλόρη και ύςη απόλαυςη όλων 
των ανθρώπινων δικαιωμϊτων τουσ, «τα ςυμβαλλόμενα κρϊτη, πρϋπει να λαμβϊνουν τα 
κατϊλληλα μϋτρα, προκειμϋνου να διαςφαλύςουν ςτα ΑμεΑ, την πρόςβαςη ςε ύςη βϊςη με τουσ 
ϊλλουσ, ςτισ ιατρικϋσ εγκαταςτϊςεισ (Άρθρο 9 – Προςβαςιμότητα – α) και των υπηρεςιών που 
εύναι ανοιχτϋσ ό παρϋχονται ςτο κοινό».  

 
Ακόμη, ςτο Άρθρο 25 – Τγεύα, αναφϋρεται ότι: «τα ςυμβαλλόμενα κρϊτη αναγνωρύζουν το 
δικαύωμα απόλαυςησ του υψηλότερου δυνατού επιπϋδου υγεύασ, των Ατόμων με Αναπηρύεσ, χωρύσ 
διακρύςεισ βϊςη αναπηρύασ» επύςησ ότι υποχρεούνται να «παρϋχουν ςτα ϊτομα με αναπηρύεσ το 
ύδιο εύροσ, ποιότητα και επύπεδο ελεύθερησ ό προςιτόσ υγειονομικόσ περύθαλψησ και 
προγραμμϊτων».  
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Προςβαςιμότητα νοςοκομεύων. 
 
Όμωσ παρόλο που η Διεθνόσ ύμβαςησ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, ϋχει γύνει Νόμοσ του 
Κρϊτουσ μασ από τον Απρύλιο του 2012, εύκολα μπορεύτε να διαπιςτώςετε ότι τα παραπϊνω 
δεν ϋχουν εφαρμοςτεύ ςτη Φώρα μασ. τα ελληνικϊ νοςοκομεύα, ΑΚΟΜΗ δεν ϋχουν 
προςβαςιμότητα τα Άτομα με Κινητικϋσ Αναπηρύεσ ςτα δωμϊτια, ςτισ πλατφόρμεσ – κρεβϊτια 
των μηχανημϊτων εξϋταςησ. Δεν υπϊρχουν καρϋκλεσ εξεταςτηρύων και κρεβϊτια νοςηλεύασ που 
να αυξομειώνουν το ύψοσ τουσ. Σα WC των δωματύων νοςηλεύασ δεν εύναι προςβϊςιμα. Σα WC 
για ΑμεΑ, που υπϊρχουν ςτον όροφο κϊποιων κλινικών ϋχουν μετατραπεύ ςε αποθόκεσ. Δεν 
διατύθενται αεροςτρώματα προσ αποφυγό κατακλύςεων (για τα ϊτομα με Παρα-Σετραπληγύα ό 
ϋχοντα την αυτόν κλινικό εικόνα) και τϋλοσ το προςωπικό των νοςοκομεύων δεν ϋχει 
εκπαιδευτεύ για την εξυπηρϋτηςη ατόμων με Παρα-Σετραπληγύα.   
 
Προςβαςιμότητα, ΔΕΝ ΗΜΑΙΝΕΙ μια ρϊμπα ςτην εύςοδο αλλϊ όλα τα παραπϊνω και πολλϊ 
ϊλλα, που μπορούμε να ςασ επιςημϊνουμε ϋχοντασ την εμπειρύα και την τεχνογνωςύα για να 
υπϊρξει κϊποτε μια ςωςτό οργϊνωςη των νοςηλευτικών ιδρυμϊτων τησ χώρασ μασ.  
 
Κατ΄ ούκον νοςηλεύα. 
 
Ένα από τα κύρια προβλόματα των Παρα-Σετραπληγικών και ϊλλων ανθρώπων του χώρου 
μασ, εύναι η ΑΝΤΠΑΡΞΙΑ του θεςμού τησ «Κατ’ ούκον νοςηλεύασ», ςτο ςύςτημα Τγεύασ μασ. Ενόσ 
θεςμού, ο οπούοσ εϊν εφαρμοςθεύ και παρϋχεται από τα αςφαλιςτικϊ ταμεύα, τόςο η νοςηλεύα 
όςο και τα απαιτούμενα υλικϊ, εκτόσ του ότι θα δώςει τη δυνατότητα ςτα ϊτομα αυτϊ να ζουν 
με αξιοπρϋπεια ςτο ςπύτι τουσ, θα ϋχει ςαν αποτϋλεςμα να απελευθερωθούν και να μην 
καταλαμβϊνονται οι ελϊχιςτεσ κλύνεσ ςτισ Μονϊδεσ Εντατικόσ Θεραπεύασ των νοςοκομεύων και 
επύςησ θα μειώςει το καταβαλλόμενο, από το κρϊτοσ, οικονομικό κόςτοσ.  
 
Επύςκεψη ιατρών κατ΄ούκον. 
 
τον υπϊρχοντα κανονιςμό του ΕΟΠΤΤ, ΠΕΔΤ δεν ϋχει προβλεφθεύ μϋχρι ςόμερα, η 
υποχρεωτικό «κατ’ ούκον» επύςκεψη, για εξϋταςη ό παροχό ιατρικών πρϊξεων των ιατρών του 
οργανιςμού ό ςυμβεβλημϋνων με αυτόν με αποτϋλεςμα τα Άτομα που ϋχουν Παραπληγύα – 
Σετραπληγύα ό εύναι κατϊκοιτοι και δεν μπορούν να μετακινηθούν να επιβαρύνονται με το 
κόςτοσ των ιδιωτών ιατρών. Επύςησ δεν υφύςταται πλϋον ο θεςμόσ του οικογενειακού ιατρού, ο 
οπούοσ θα λύςει πολλϊ προβλόματα ςτα Άτομα με Βαριϋσ Κινητικϋσ Αναπηρύεσ.  
 
ΕΟΠΥΥ & ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ. 
 
Από το 2011 που ςυςτϊθηκε ο ΕΟΠΤΤ και δημοςιεύθηκε ο Ενιαύοσ Κανονιςμόσ Παροχών Τγεύασ 
(ΕΚΠΤ) του ΕΟΠΤΤ, ϋχουμε επανειλημμϋνα επιςημϊνει τισ υπερβολικϋσ μειώςεισ τιμών που 
επϋβαλλε ςτα ορθοπεδικϊ εύδη και τεχνικϊ βοηθόματα (ςτα αναπηρικϊ αμαξύδια η μεύωςη π.χ. 
του ελαφρού τύπου ϋφταςε το 40%, ςτα τεχνητϊ μϋλη 50%, ςτα μαξιλϊρια αποφυγόσ 
κατακλύςεων το 50%, κ.τ.λ.) επιπλϋον ο ΕΚΠΤ επιβϊλλει ςυμμετοχό του αςφαλιςμϋνου 25% 
ςτα τεχνητϊ μϋλη των ακρωτηριαςμϋνων η οπούα μαζύ με τη μεύωςη 50% ςτο κόςτοσ των 
τεχνητών μελών αποτρϋπει τουσ ακρωτηριαςμϋνουσ να αποκτούν τεχνητϊ μϋλη αποκλεύοντασ 
τουσ ουςιαςτικϊ να ςυμμετϋχουν ςτην παραγωγικό διαδικαςύα και κοινωνικό ςυμμετοχό τουε 
μϋςα από τη ςωςτό ορθοπεδικό αποκατϊςταςη. Επύςησ «ϋκοψε» τισ φυςικοθεραπεύεσ των 
ΑμεΑ, περιόριςε την παροχό αποκλειςτικόσ νοςηλεύτριασ και πολλϊ ϊλλα. 
 
Τπϊρχουν μηχανόματα αποκατϊςταςησ, όπωσ το «Διοφθαλμικό ύςτημα Επικοινωνύασ», για 
ϊτομα (ελϊχιςτα ςτη χώρα μασ), που ϋχουν πνευματικό διαύγεια και η μοναδικό κύνηςη που 
τουσ επιτρϋπει η νόςοσ τουσ να πραγματοποιόςουν, εύναι η κύνηςη των βλεφϊρων. Δηλαδό το 
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μηχϊνημα αυτό εύναι ο μοναδικόσ τρόποσ επικοινωνύασ τουσ με το περιβϊλλον, όμωσ ο ΕΟΠΤΤ 
ΔΕΝ ΣΟ ΠΑΡΕΦΕΙ, γιατύ δεν το αναγνωρύζει ωσ μηχϊνημα αποκατϊςταςησ. 
 
Άμεςη ρύθμιςη τησ ορθοπεδικόσ υποςτόριξησ με τεχνητϊ μϋλη ςε ακρωτηριαςμϋνουσ. 
 
Σα ϊτομα που χρηςιμοποιούν τεχνητϊ μϋλη δεν υποςτηρύζονται επαρκώσ και το κόςτοσ που 
καλούνται να καταβϊλουν για την απόκτηςη τεχνητού μϋλουσ εύναι υπερβολικό.  
Η κατϊςταςη ςτη χώρα μασ, όςον αφορϊ, την υποςτόριξη ατόμων με ακρωτηριαςμό για την 
παροχό ενόσ τεχνητού μϋλουσ εύναι τραγικό.  
Λόγω διαφορών του ΕΟΠΤΤ με τουσ καταςκευαςτϋσ τεχνητών μελών ϋχει ςταματόςει η 
δυνατότητα ηλεκτρονικόσ υποβολόσ ςυνταγογραφούμενων ιατρικών γνωματεύςεων ςτα 
πληροφοριακϊ ςυςτόματα, τα οπούα εύναι κλειδωμϋνα με αποτϋλεςμα να μην μπορούν να 
υποςτηριχθούν τα ϊτομα με αναπηρύα.  
Ο προώπολογιςμόσ του ΕΟΠΤΤ, (από τουσ χαμηλότερουσ ςτην Ευρώπη), και η ςυνεχόσ 
εφαρμογό των clawback δυςχεραύνει ακόμη περιςςότερο την κατϊςταςη, αυξϊνοντασ ολοϋνα 
και περιςςότερο τη ςυμμετοχό των ατόμων με αναπηρύα ςτο κόςτοσ καταςκευόσ.  
την Ελλϊδα δύνονται μόνο 2,4 εκ. για τα, κατϊ παραγγελύα εύδη (προςθετικϊ μϋλη, ορθώςεισ, 
κ.τλ.).  
Πϋρα από το υπερβολικϊ μεγϊλο κόςτοσ των καταςκευών, κϊθε 5ετύα ςτην καλύτερη 
περύπτωςη, επιβαρύνονται και με επιπλϋον ϋξοδα όπωσ εύναι κϊποια επιςκευό ό επιδιόρθωςη, 
προτού παρϋλθει η 5ετύα, καθώσ ο ΕΟΠΤΤ, δεν προβλϋπει επιςκευό ό αντικατϊςταςη 
φθαρμϋνων ό κατεςτραμμϋνων μελών.  
 
Θεραπευτικϊ επιθϋματα δερματικών βλαβών - κατακλύςεων. 
 
Σα θεραπευτικϊ επιθϋματα χορηγούνται χωρύσ ςυμμετοχό των δικαιούχων, για παθόςεισ που 
χαρακτηρύζονται ωσ χρόνια νοςόματα και με ςκοπό την ταχεύα επούλωςη δερματικόσ βλϊβησ 
(εξϋλκωςη) που μπορεύ να οφεύλεται ςε – κατϊκλιςη εκ πιϋςεωσ, εξελκώςεισ δϋρματοσ ςυνεπεύα 
εγκαυμϊτων, χημικών η θερμικών, - ϊτονα ϋλκη ϊνω ϊκρων, - Διαβητικϊ ϋλκη, - τραυματικϋσ 
επιφϊνειεσ μετϊ από χειρουργικϋσ επεμβϊςεισ ό ςοβαρούσ τραυματιςμούσ.  
Με δεδομϋνο ότι η κϊθε δερματικό βλϊβη – κατϊκλιςη, εύναι διαφορετικό, πρϋπει να 
αντιμετωπύζεται με τα κατϊλληλα επιθϋματα ανϊ περύπτωςη.  
Όμωσ, ο ΕΟΠΤΤ, δεν παρϋχει όλων των ειδών τα θεραπευτικϊ επιθϋματα, με αποτϋλεςμα τα όδη 
χορηγούμενα να προκαλούν μεγαλύτερεσ βλϊβεσ, από αυτϋσ που προορύζονται να θεραπεύςουν 
και τα ΑμεΑ, να καταλόγουν για νοςηλεύα ςτο νοςοκομεύο, γεγονόσ που ςημαύνει μεγαλύτερο 
κόςτοσ θεραπεύασ από αυτό των επιθεμϊτων.  
 
Μαξιλϊρια Κατακλύςεων.  
 
Εϊν ϋνασ Παρα – Σετραπληγικόσ ό όςοι παρουςιϊζουν την αυτόν κλινικό εικόνα τησ Παρα – 
Σετραπληγύασ, δεν χρηςιμοποιούν το κατϊλληλο μαξιλϊρι προσ αποφυγό κατακλύςεων (το 
οπούο κοςτύζει περύπου 550,00€ και ο ΕΟΠΤΤ «δύνει» 245,00€ και παρϋχεται κϊθε 2 χρόνια), 
εύναι πολύ πιθανόν να πϊθουν κατϊκλιςη, επειδό δεν μπορούν να το αγορϊςουν λόγω υψηλού 
κόςτουσ.  
Αυτό θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα, τη νοςηλεύα τουσ, πιθανό χειρουργεύο και ςυνολικϊ 6ϊμηνη 
φροντύδα για την αποκατϊςταςη. Οπότε το κόςτοσ για την πολιτεύα θα εύναι πολλαπλϊςιο.  
 
Σύςτημα Ανεξϊρτητησ Διαβύωςησ. 
 
τη ςημερινό εποχό τησ λιτότητασ και των μνημονύων, τα ΑμεΑ με Παραπληγύα – Σετραπληγύα, 
Ακρωτηριαςμούσ και ϊλλεσ βαριϋσ κινητικϋσ αναπηρύεσ, επιβιώνουν μόνο όταν ϋχουν 
υποςτηρικτικό περιβϊλλον (οικογϋνεια ό φύλουσ) γύρω τουσ.  
Για το λόγο αυτό, η πολιτεύα θα πρϋπει να θεςμοθετόςει το ύςτημα Ανεξϊρτητησ Διαβύωςησ, 
ςτη χώρα μασ.  
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Λειτουργύα Ε.Κ.Α. (πρώην Ε.Ι.Α.Α.). 
 
το ςημεύο αυτό θα θϋλαμε να ςασ επιςημϊνουμε ότι εδώ και 3 χρόνια δεν λειτουργεύ η 
θεραπευτικό πιςύνα που υπϊρχει ςτο Ε.Κ.Α. Αυτό αυτόματα δημιουργεύ πολλϊ προβλόματα 
όςον αφορϊ τη ςωςτό αποκατϊςταςη των Ατόμων που νοςηλεύονται αλλϊ και των 
εξωτερικών αςθενών που ϋχουν ανϊγκη τα θεραπευτικϊ μπϊνια.  
Επύςησ, για την καλύτερη αποκατϊςταςη των αςθενών θα πρϋπει να υπϊρχουν και 
απογευματινϊ τμόματα φυςικοθεραπεύασ – γυμναςτικόσ (όπωσ υπόρχαν ςτο παρελθόν), διότι 
εύναι αδύνατον με μιςό ώρα φυςιοθεραπεύα το 24ωρο να υπϊρχει ςωςτό και γρόγορη 
αποκατϊςταςη.  
 
 

 
Κύριε Τπουργϋ,  
 
Εύναι ςύγουρο ότι ςε μια επιςτολό δεν μπορούν να καταγραφούν αναλυτικϊ όλα τα 

προβλόματα που αντιμετωπύζουν τα Άτομα με Κινητικϋσ Αναπηρύεσ, για το λόγο αυτό ζητϊμε να 
μασ ορύςετε μια ςυνϊντηςη, προκειμϋνου από κοντϊ να ςασ κϊνουμε γνωςτϊ ςε όλο τουσ το 
μϋγεθοσ τα προβλόματα που μασ απαςχολούν και μασ ταλαιπωρούν και να δρομολογόςουμε 
από κοινού τη λύςη τουσ.   

 
Με Εκτύμηςη για το Δ.. 

Ο Πρόεδροσ  
 

Γρηγόρησ Μούςιοσ 
 


