
 

 

 

 

 

 

         Ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2017  
                            
                                                                                                                                                                                            
Θέμα: “Αίτημα για εκπροσώπηση των αισθητηριακών διαταραχών, πρόταση για ενασχόληση της 
επιτροπής με την πρόληψη/ πρώιμη παρέμβαση  και υλικό για τις εργασίες της Επιστημονικής 
Επιτροπής” 

Κύριε Πρόεδρε  και λοιπά μέλη  της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, 

Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι στη σύσταση της επιστημονικής ομάδας δεν υπάρχει  εκπροσώπηση  των 
ατόμων με  αισθητηριακές  διαταραχές (βαρηκοΐα-κώφωση, μειωμένη όραση) όπως σαφώς αναφέρθηκε και 
κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης στις 10/2/2017.  Για να υπάρχουν ολοκληρωμένα πορίσματα 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα   της διεπιστημονικής  προσέγγισης  και για  να βοηθηθούν οι εργασίες   
της Επιστημονικής Επιτροπής καλό θα ήταν  να οριστούν εκπρόσωποι από τον ιατρικό χώρο για θέματα όρασης 
και ιδιαιτέρως   για θέματα ακοής, φωνής, κατάποσης κλπ.  Ως  ΩΡΛ προτείνεται ο Επίκουρος Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών,  του  Π.Γ.Ν. Αττικό,   Δρ. Θωμάς  Νικολόπουλος. Επειδή δεν γνωρίζω ποια είναι η 
διαδικασία για την προώθηση του παραπάνω αιτήματος ενημερώστε με σας παρακαλώ σχετικά ώστε να προβώ  
στις απαραίτητες ενέργειες. Αν υπάρχει   κανονισμός ως προς τη λειτουργία της επιτροπής παρακαλώ για την 
άμεση κοινοποίησή του. 

Επίσης,  στις εργασίες της Επιστημονικής Επιτροπής θα πρέπει να  συμπεριληφθεί η  πρόληψη και η  
Πρώιμη Παρέμβαση ώστε  στον Νέο  κατάλογο του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) να 
συμπεριληφθούν αντίστοιχες υπηρεσίες, καθώς  μέσω της πρόληψης και της πρώιμης  παρέμβασης, πρωτίστως,   
προλαμβάνονται αρκετές διαταραχές πριν εκδηλωθούν και δευτερευόντως   προκύπτει  σημαντικό οικονομικό 
όφελος  περιορίζοντας  τις δαπάνες   των Ειδικών Θεραπειών.    

H επιστημονική επιτροπή  θα πρέπει να διασφαλίσει  πως  οι ασθενείς  δεν θα στερούνται το αναφαίρετο 
δικαίωμα της επιλογής θεραπευτού  σε συνδυασμό με την υποχρέωση του κράτους να φροντίζει για την υγεία 
και τη θεραπεία  των πολιτών και ειδικά των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.   

Στα πλαίσια του καλέσματος για κατάθεση υλικού για τις εργασίες της Επιστημονικής Ομάδας σας 
καταθέτω/επισυνάπτω  το εξής υλικό: 

1. Επαγγελματικά Δικαιώματα Λογοθεραπευτών  

2.  Έρευνα (matrix report)του Royal College of Speech and Language Therapists  

3. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/Διεπιστημονική Θεώρηση, εκδ. Βήτα, Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών ". 
Απαγορεύεται βάσει νόμου η οποιουδήποτε τύπου αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου." Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για επιστημονικούς σκοπούς εντός της επιτροπής. – βλ. Κοχλιακό εμφύτευμα, σελ. 59-65  

4. Έγγραφο Υπουργείου  Εργασίας για την εκτέλεση των συνεδριών ειδικής διαπαιδαγώγησης  

      Με εκτίμηση,  

      Σταματία Γκούντα - Λογοθεραπεύτρια, Συντονίστρια της επιτροπής συνδικαλιστικών  του Π.Σ.Λ. 


