11. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Παραδίδεται η πρόταση της επιτροπής που αφορά τον καθορισμό των
διαγνωστικών κατηγοιΗών που χρήζουν ειδικής αγωγής - θεραπείας, του είδους και
του πλήθους των θεραπειών, της διάρκειας καθώς και του τρόπου
συνταγογράφησης και εκτέλεσής τους.
Το έργο αυτό φαίνεται στους συνημμένους πίνακες:
1. Διαγνωστικές κατηγορίες" ιατροί.
2. Ομάδες διαγνωστικών κατηγοριών.
3. Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο - κενά.
Επεξηγήσεις:
Πίνακας 1.

Στον πίνακα 1. περιλαμβάνονται όλες οι προτεινόμενες διαγνωστικές κατηγορίες για
τις οποίες προβλέπεται ειδική αγωγή - θεραπεία. Επίσης, αναφέρονται ανά
διαγνωστική κατηγορία οι ιατρικές ειδικότητες που μπορούν να
συνταγογραφήσουν. Για τις ιατρικές ειδικότητες στις οποίες δεν υπάρχει
επισημοποιημέν6 εξειδίκευση για τα παιδιά και τους εφήβους προτείνεται να
συνταγογραφούν εκείνο� οι οποίοι εργάζονται σε παιδιατρικές και εφηβικές δομές.
Πίνακας 2.

Στον πίνακα 2. 'αναγράφονται οι ομάδες των διαγνωστικών κατηγοριών στις οποίες
περιλαμβάνονται οι επιμέρους διαγνωστικές κατηγορίες και ο τρόπος
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συνταγογραφησης τους (βαρύτητα, είδος, πλήθος, συχνότητα θεραπειών και
διάρκεια).
1. Νοητικές διαταραχές
2. Ψυχικές διαταραχές
3. Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές λόγου
4. Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές κίνησης
5. Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές μικτές
6. Ειδικές μαθησιακές διαταραχές
7. Δι�uτες αναπτυξιακές διατ}Φαχές
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8. Νεuροαναπτuξιακές διαταραχές
9. Αισθητηριακές διαταραχές (όραση)
10. Αισθητηριακές διαταραχές (ακοή)
11. Επίκτητες κινητικές διαταραχές
12. Συγγενείς χρόνιες κινητικές διαταραχές
13. Μικτές διαταραχές
14. Διαταραχές στοματοπροσωπικής κινητικότητας και φώνησης
15. Πρώιμη παρέμβαση (0-4 ετών)
16. Νεογνά υψηλού κινδύνου
Διευκρινήσεις:
1. Στον πίνακα 2. οι τελευταίες δύο ομάδες διαγνωστικών κατηγοριών (πρώιμη
παρέμβαση και νεογνά υψηλού κινδύνου) αναφέρονται κυρίως σε μικρό αριθμό
καταστάσεων Ρ και R κατά ICD 10, οι οποίες επιδέχονται και ειδικών θεραπειών ως
αντιμετώπιση πρώιμων συμπτωμάτων και αιτιολογημένων προληπτικών
παρεμβάσεων.
2. Στο αρχείο- excel υπάρχει ή κατηγορία νοσημάτων που ονομάζεται
«σuννοσηρότητα» και η' οποία δεν αντιστοιχεί σε θεραπευτικό πρωτόκολλο. Αφορά
το ιατρικό πρόβλημα του παιδιού το οποίο συνδέεται με μία λειτουργική ανάγκη
προκειμένου �α πάρει το παιδί σχήμα ειδικής αγωγής-θεραπειών. Η καταγραφή
αυτή χρειάζεται για το ατομικό αρχείο του παιδιού-εφήβου αλλά και για λόγους
αποτύπωσής ,ων επιδημιολογικών στοιχείων για την Ελλάδα.
Βαρύτητα: η ,βαρύτητα προσδιορίζεται από το γιατρό στη βάση της κλινικής του
εκτίμησης.
Είδος θεραπειών: αναφέρονται τα είδη θεραπειών που
σuνταγογραφηθούν και η ειδικότητα που τις πραγματοποιεί.
Πιο συγκεκριμένα:
- φυσικοθεραπεία από φυσικοθεραπευτή.
- εργοθεραπεία από εργοθεραπεuτή.
- λογοθεραπεία από λογοθεραπεuτή.
-ψυχοθεραπεία από παιδοψuχίατρο, ψυχολόγο {στο λήμμα
εντάσσεται και η παιδιατρική θεραπεία συμπεριφοράς).
- ψυχολογική εξέταση-αξιολόγηση-υποστήριξη από ψυχολόγο.
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δύνανται να
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ειδική διαπαιδαγώγηση από ειδικό παιδαγωγό, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή,
παιδοψuχίατρο.
- συμβουλευτική γονέων από παιδοψuχίαιρο, ψυχολόγο.

Πλήθος θεραπειών: αναφέρεται ο αριθμός των θεραπειών και ο αριθμός
αιτιολογημένης υπέρβασης τους καθώς και ο συνολικός αριθμός αυτών.

Δι{ιρκεια θεραπειών: Αναφέρεται στο ανώτατο χρονικό όριο ανά σuvταγογ.ράφηοη.
Δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του χρόνου επαναξιολόγησης από την
διάρκεια της συvταγογράφησης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα το όριο
σuvταγογράφησης να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε περιστατικού.

Τα αναφερόμενα στο πίνακα 2 εξατομικεύονται στη κάθε περίπτωση. Η δυνατότητα
συvταγογράφησης και εκτέλεσης των κάθε θεραπειών, τόσο ως προς το είδος, το
πλήθος και τη διάρκεια τους, προσδιορίζεται από τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης,
το μέγιστο των οποίων φαίνεται στον πίνακα (στήλη ΜΑΧ). Τηρουμένου πάντα του
γεγονότος ότι το μέγιστο συνύπαρξης όλων των δυναμένων να σuvταγογραφηθούv
θεραπειών αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Για κάθε κατηγορία και ανά
βαρύτητα παρέχεται. ένας ενδεικτικός οδηγός μέσου πλήθους θεραπειών που
προκύπτει από τη συνήθη πρακτική.
Η εξαίρεση 'αιτιολογείται σε σχετικό πεδίο σχολιασμού από τον ιατρό που
σuvταγογραφεί.
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Είναι δυνατή rj αναγραφή της συννοσηρότητας δηλ. της ύπαρξης περισσότερων της
μίας διαγvώρεων. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να καθορίζει ο ιατρός το κύριο
νόσημα και να προσθέτει εκ της συνvοσηρής κάτάστασης το είδος και το πλήθος
των θεραπειών που απαιτούνται και δεν καλύπτονται από το κύριο νόσημα.

Πίνακας 3.

Στον πίνακα 3. αναγράφεται που υφίσταται νομοθεσία και που υπάρχει νομοθετικό
κενό για κάθε ειδικότητα χωριστά.

