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Κοιν: Ιατρικοί Σύλλογοι 
 

Πέρασαν 6 μήνες περίπου από την ανάληψη των καθηκόντων σας σαν νέο 
ΔΣ. 

 
Σ'αυτό το διάστημα βιώνουμε σαν ελληνικός λαός και σαν ιατρικός κόσμος 

την πλήρη αποδόμηση του συστήματος υγείας. 
 

Ο ιατρικός κόσμος είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, προσπαθεί 

με άθλιες οικονομικά- και όχι μόνο-συνθήκες να παράσχει υγεία αλλά και 
να επιβιώσει οικονομικά μέσα από την στάση πληρωμών του κράτους. 

 
Οι  μέχρι τώρα ανεδαφικές επισημάνσεις των προβλημάτων που ήδη 

γνωρίζουμε όλοι μας και καταγράφονται μέσα από τα ανα 15θήμερο 
δελτία τύπου σας καθώς και οι άνευ αποτελέσματος συναντήσεις σας με 

κρατικούς φορείς δεν οδηγούν σε καμία ουσιαστική λύση. 
 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος οφείλει το συντομότερο δυνατόν να 
συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση όπου θα ορισθούν οι περαιτέρω 

ενέργειες και αντιδράσεις του ιατρικού κόσμου στην προσπάθεια 
υποβάθμισης του ιατρικού επαγγέλματος, στην διεκδίκηση των  

δεδουλευμένων των γιατρών καθώς και στην κατοχύρωση αξιοπρεπούς 
άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος .  

 

 
Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος 

           Πρόεδρος 
Μιχάλης Μπαρπαρούσης 

          Γραμματέας 
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Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2012 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
  

Ο Αν. Υπουργός κ. Σαλμάς ανακοίνωσε χθες 
χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής ΜΟΝΟ των φαρμακοποιών. 

Για τους ιατρούς και τα εργαστήρια κατά την πάγια τακτική του 
συμβουλάτορα, με συμπεριφορά υπερυπουργού, διοικητού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

δεν υπήρξε καμία αναφορά ούτε διάλογος. Ο κ. υπουργός δεν δικαιούται 
να αγνοεί την πραγματικότητα και τα τεράστια προβλήματα που 

δημιουργεί αυτή η τακτική και την τραγική οικονομική κατάσταση των 
εργαστηρίων και των ιατρείων. 

Με βάση τα γνωστά οικονομικά δεδομένα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι πιθανό να 
μην αποπληρωθεί καμία οφειλή παλαιά ή νέα προς ιατρούς και 

εργαστήρια. 

Ο Ι.Σ.Θ. καταγγέλλει την επιλεκτική τακτική του υπουργού και θα 
συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση την διεκδίκηση των αυτονόητων. 

Καλούμε τον αναπληρωτή υπουργό την ύστατη ώρα, να επανέλθει σε 
πορεία λογικής και δικαίου. 

 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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ΠΡΟΣ: 

Υπουργό Υγείας κ.Λυκουρέντζο Ανδρέα 
 Αξιότιμε κ.Υπουργέ, 

Με λύπη μας διαβάσαμε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο τις 

ανακοινώσεις σας ότι είναι υπερβολική η αντίδραση των ιατρών που έχουν 
συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ διότι πληρώνονται τακτικά. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι καρδιολόγοι 
ελευθεροεπαγγελματίες και όλοι οι άλλοι συνάδελφοί μας 

κλινικοεργαστηριακών ειδικοτήτων (γαστρεντερολόγοι, πνευμονολόγοι 
κλπ.) έχουν πληρωθεί τις επισκέψεις του μηνός Μαϊου 2012 και ιατρικές 

πράξεις (π.χ. triplex καρδιάς, test κοπώσεως, κλπ.) έως και τον Απρίλιο 
του 2012. Το ίδιο συμβαίνει και με τους εργαστηριακούς ιατρούς  

(Βιοπαθολόγους,  Ακτινολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Κυτταρολόγους) 
που έχουν πληρωθεί έως και τον Απρίλιο του 2012  και φυσικά για τους 

μήνες που έχουμε πληρωθεί έχει αποδωθεί το 90% της δαπάνης και 
παρακρατείται το υπόλοιπο 10% χωρίς να υπάρχει καμία πληροφόρηση 

πότε θα αποδοθεί και αυτό. 
Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι όπως γνωρίζετε  μας οφείλουν τα 

ασφαλιστικά ταμεία που συνιστούν τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες μας από τον 

Ιούνιο του 2010 και η μόνη πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι θα 
πληρωθούν μετά και τη λήψη της επόμενης δόσης του δανείου χωρίς 

καμία σαφή δέσμευση και χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής. 
 Αξιότιμε κ. Υπουργέ 

Κατόπιν των ανωτέρω αδυνατούμε να κατανοήσουμε πως βγαίνει το 
συμπέρασμα ότι πληρωνόμαστε τακτικά, και παρακαλούμε για τις 

ενέργειές σας για την αποκατάσταση των πραγματικών δεδομένων. Οι 
Έλληνες ιατροί έχουμε στηρίξει το σύστημα Υγείας και την πρωτοβάθμια 
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περίθαλψη απλήρωτοι και εθελοντές, για το καλό του Έλληνα πολίτη, με 
προσωπικό κόστος και στα όρια πλέον της εξαθλίωσης  ζητούμε 

τουλάχιστον την αναγνώριση και ένα ευχαριστώ. 
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ζητήματα δημόσιας υγείας.  
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http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

 
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας προφανώς ξέχασε πως στη χώρα μας 

υπάρχουν και γιατροί, που τα τελευταία χρόνια εργάζονται καθημερινά ως 
«εθελοντές», αμειβόμενοι ευκαιριακά και επιλεκτικά με ψίχουλα, τόσο στον 
ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. 

Η προσπάθεια των κυβερνητικών αρμοδίων να σπάσουν τις κινητοποιήσεις των 
φαρμακοποιών, ανακοινώνοντας εναγωνίως αναξιόπιστα χρονοδιαγράμματα 

αποπληρωμής τους, καθώς και οι σκόπιμες απαξιωτικές συμπεριφορές τους για 
εξόφληση των παλιών και νέων οφειλών προς τους γιατρούς, θέτουν πλέον 
ανοιχτό  ζήτημα ανικανότητας της ηγεσίας του ΥΥΚΑ να χειριστεί μείζονα 

ζητήματα δημόσιας υγείας. 
Η κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα, είναι κεφαλαιώδους εθνικής 

σημασίας και επιτάσσει την άμεση λήψη πρωτοβουλιών απ’ την κυβερνητική 
«τριανδρία»  και όχι απ’ την τρόικα. 
Μπροστά σ’ αυτήν την τραγική εικόνα, θεωρούμε άμεση και επιτακτική την 

αντικατάσταση του αναπλ. Υπουργού υγείας κ. Σαλμά, καθώς και του Προέδρου 
του ΕΟΠΥΥ  κ. Βουδούρη, για να σταματήσει επιτέλους ο κατήφορος της 

περίθαλψης των συμπολιτών μας και ο διασυρμός των γιατρών. Η αλλαγή 
πλεύσης στην πολιτική υγείας είναι πλέον επιβεβλημένη. 

Ο ιατρικός κόσμος εμπαίζεται ασύστολα. Δεν γίνεται καμιά κουβέντα για τους 
απλήρωτους γιατρούς και ούτε γίνεται καμιά αναφορά για τις παλιές και νέες 
οφειλές, έστω έτσι για τα μάτια! Τυχαίο; Δεν νομίζουμε! Είναι προφανές, ότι 

θεωρούν τους γιατρούς δεδομένους. Γνωρίζουν πολύ καλά την εύθραυστη 
ενότητά μας, απόρροια  αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων με βαθιές ρίζες 

στο παρελθόν, ενώ παράλληλα στηρίζονται, σε ορισμένους “πρόθυμους” 
συνδικαλιστές, που συνωστίζονται τελευταία στο ΥΥΚΑ, περιμένοντας να 
«γλύψουν κανένα κόκαλο». 

Κλινικοί και εργαστηριακοί γιατροί, κλινικές και κέντρα αποκατάστασης, ιδιωτικοί 
φορείς ΠΦΥ, καταντήσαμε επαίτες των δεδουλευμένων μας. Καταρρακώνεται 

καθημερινά η περηφάνια και η αξιοπρέπειά μας. Κι εμείς, καθόμαστε σχεδόν με 
σταυρωμένα τα χέρια και  εκλιπαρούμε. Την ώρα που η περίθαλψη του 
Ελληνικού λαού πάει περίπατο και οι λειτουργοί υγείας υποβαθμίζονται και 

υποτιμούνται, εμείς μαστιζόμαστε από μια ακατανόητη εσωστρέφεια. Τρώμε τις 
σάρκες μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε πως στο τέλος-τέλος, όλοι τον ίδιο πάτο 

θα δούμε. 
Αν όχι τώρα, πότε; Οι κινητοποιήσεις της ΟΕΝΓΕ και της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, αρχίζουν να 
διαμορφώνουν ένα Πανελλαδικό Μέτωπο για την Υγεία, μαζί με άλλους κλάδους 

εργαζομένων και φορείς. Στο προσκλητήριο αυτό πρέπει η συμμετοχή όλων μας 
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να είναι ενεργής, παραμερίζοντας κλαδικά συμφέροντα και ιδιαίτερα 
εκπροσώπους μιας παρωχημένης συντεχνιακής  αντίληψης. 

Για τον Ι.Σ.Λάρισας 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                       ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΡΑΣ 
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«Ας ξεχάσουμε τη λέξη βιώσιμο σύστημα υγείας και ας προσπαθήσουμε 

τουλάχιστον να συντηρήσουμε το υπάρχον», επεσήμανε στην έναρξη της 
ομιλίας του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Κωνσταντίνος Φρουζής, κατά τη διάρκεια του 11ου 
συνεδρίου Health World 2012, που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό 

Επιμελητήριο με θέμα: Επανεξετάζοντας και Αναθεωρώντας το Μνημόνιο – 

Οι Επιπτώσεις στην Υγεία και την Περίθαλψη. 
 

 
«Δε χρειαζόταν σοφία, τόνισε ο κ. Φρουζής, απλώς κάποιος θα έπρεπε να 

δει ότι έρχεται κατάρρευση στο σύστημα Υγείας και ειδικότερα στον 
ΕΟΠΥΥ. Εμείς το είχαμε επισημάνει στην εκάστοτε ηγεσία του υπουργείου 

Υγείας αλλά κανείς δεν μας άκουγε. Το υπάρχον πρωτογενές πρόβλημα 
του ΕΟΠΥΥ είναι το ζήτημα των εσόδων του, κάτι στο οποίο δεν έχει δώσει 

αμέριστη σημασία η πολιτεία». 
 

 
Η συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας στην εξοικονόμηση των δαπανών 

είναι 2,5 δις ευρώ μέσα σε 3 χρόνια και χρέη 1,8 δις. ευρώ και επιπλέον 
κούρεμα ομολόγων 1 δις. ευρώ. 

 

 
Συγκεκριμένα, τα επείγοντα θέματα προς επίλυση, όπως επεσήμανε ο κ. 

Φρουζής, είναι η έλλειψη χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ, η αδυναμία 
διάθεση σημαντικών φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αλλά και 

από τα ιδιωτικά φαρμακεία, καθώς και η συσσώρευση των χρεών ύψους 
1,8 δις. ευρώ της πολιτείας προς τις φαρμακευτικές εταιρείες από τον 

ΕΟΠΥΥ, τα δημόσια και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Επίσης, το κούρεμα 
των ομολόγων των ετών 2007 έως 2009 που απέφεραν ζημιά ύψους 1 

δις. ευρώ και φυσικά ο συμψηφισμός όλων των χρεών του Δημοσίου με 
όλες τις οφειλές των φαρμακευτικών εταιρειών. 

 
Όσο για τον έλληνα ασθενή, αυτός πια είναι σε δεινή θέση τόνισε ο κ. 

Φρουζής αφού όπως είπε είναι περιθωριοποιημένος σε σχέση με τον κάθε 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1461.html
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ευρωπαίο ασθενή ως προς την πρόσβαση του στις νέες θεραπείες λόγω 
της «παράνομης» καθυστέρησης 20 μηνών στις νέες θεραπείες. 

 
 

Τέλος, όπως είπε, παρατηρούνται τραγικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή 
Δομικών Μεταρρυθμίσεων στην Υγεία και ειδικότερα στο Φάρμακο. 

 
 

Χρειάζεται άμεσα, επεσήμανε ο κ. Φρουζής, σύμφωνο σταθερότητας για τα 

έτη 2012 έως 2014, στο οποίο όμως να υπάρχουν μεν δομικές 
εφαρμόσιμες μεταρρυθμίσεις και όχι οριζόντια μέτρα . Επίσης, πρέπει να 

διασφαλιστεί η ρευστότητα και η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ αλλά και να 
δοθεί ένα πλαίσιο κινήτρων, όχι μόνο για τη διατήρηση αλλά και για νέες 

προσελκύσεις επενδύσεων στη φαρμακοβιομηχανία. 
 

 
 

Ανθή Αγγελοπούλου 
 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 



 

[10] 
 

Τίτλος : 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ι.Ν.Α.  

 
 

Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-

post_6885.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ι.Ν.Α.  
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http://eina.gr/dt_ann/eina100912.pdf
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Τίτλος : 

'Εκκληση στον πρωθυπουργό 
 
 

Μέσο :  
http://www.enikos.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.enikos.gr/society/78000%2CEkklhsh_ston_prw8ypoyrgo.html 

 

Κραυγή αγωνίας από τους ασθενείς με σπάνιες παθήσεις, οι οποίοι 

βλέπουν πια ως εξαιρετικά πιθανό να μην συμπεριληφθούν τα νέα 
"ορφανά" φάρμακα στο δελτίο τιμών, που αναμένεται να εκδοθεί τις 

προσεχείς ημέρες. 

«Εδώ και δύο χρόνια δεν έχουν κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά νέα 
φάρμακα, με αποτέλεσμα ασθενείς με πολύ σοβαρές και σπάνιες παθήσεις 

να στερούνται τη θεραπεία για τις απειλητικές για τη ζωή τους νόσους», 
δηλώνει η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων 

Μαριάννα Λάμπρου, που απευθύνει έκκληση στον πρωθυπουργό Αντώνη 
Σαμαρά και στον υπουργό Υγείας Αντρέα Λυκουρέντζο να προχωρήσουν 

στην τιμολόγηση των νέων ορφανών φαρμάκων ενόψει της έκδοσης του 

δελτίου τιμών του Σεπτεμβρίου. 

Η κυρία Λάμπρου έθεσε το θέμα και κατά τη διάρκεια του 11ου Συνεδρίου 
Healthworld 2012, το οποίο διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό 

Επιμελητήριο, απευθύνοντας σχετικό ερώτημα προς τον πρόεδρο του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Γιάννη Τούντα. Ο κ. Τούντας 

απάντησε ότι η ευθύνη δεν ανήκει στον ΕΟΦ. 

http://www.enikos.gr/society/78000%2CEkklhsh_ston_prw8ypoyrgo.html
http://www.enikos.gr/society/78000%2CEkklhsh_ston_prw8ypoyrgo.html
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Τίτλος : 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Π.Φ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  

 

Μέσο :  
http://farmacien.blogspot.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
http://farmacien.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1779.html 

 
 
Σχετικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Λυκουρέντζου  για το άνοιγμα της 
 αγοράς φαρμάκου , ο  Πανελλήνιος Φαρμακευτικός  Σύλλογος δηλώνει πώς  θα 
πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους , οτι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δεν 
διατίθεται προς πώληση . Είναι ένα ύψιστο αγαθό που δεν μπορεί και δεν πρέπει , 
να αποτελέσει πεδίο έντονων και ακραίων αντιπαραθέσεων. 

Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί το θεμέλιο λίθο της κοινωνικής ασφάλισης και 
αυτό τον ρόλο θα συνεχίσει να επιτελεί και στο μέλλον 

http://farmacien.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1779.html
http://farmacien.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1779.html
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Τίτλος : 

Έξοδο από τη χώρα μελετούν κάποιες φαρμακευτικές  
 

Μέσο :  
http://farmacien.blogspot.gr/ 

 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmacien.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7020.html 

 

Έξοδο από τη χώρα μελετούν κάποιες φαρμακευτικές, εν αναμονή της 

πληρωμής των οφειλομένων από το Δημόσιο.  

 
Και οι συζητήσεις στρέφονται προς τις ελληνικές φαρμακευτικές, από τις 

οποίες ζητείται να αναλάβουν την αντιπροσώπευση, έστω, κάποιων 
σημαντικών προϊόντων, για τη συνέχιση θεραπείας των ασθενών.  

 
Και οι ελληνικές εταιρίες πάλι, συμμετέχοντας στις σχετικές συζητήσεις, 

σκέφτονται πώς θα μπορέσουν να καλύψουν το αίτημα αυτό, τη στιγμή 
που δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, άρα, ούτε και στις ίδιες!  

 
 

Τη λύση φαίνεται να δίνουν οι εξαγωγές ελληνικών γενοσήμων, ως μέσο 
εισροής πόρων, όμως αυτό αφορά μόνο τις μεγάλες εταιρίες της χώρας, 

που διαθέτουν και τμήματα έρευνας.  
 

Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα στοιχείο έρευνας στο προϊόν, ώστε να 

παρουσιάζει ενδιαφέρον από τους αγοραστές…  
 

Όμως μέχρι την αποπληρωμή από το υπουργείο και την εισροή των 
αναμενόμενων πόρων από τις εξαγωγές, η υλοποίηση της εξόδου 

δυσκολεύει… 
iatronet.gr 

http://farmacien.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7020.html
http://farmacien.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7020.html
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Τίτλος : 

Γιάννης Δαγρές - Τι λένε οι θεμελιώδεις αρχές του 
ευρωπαϊκού και του εθνικού Δικαίου σχετικά με τα 
φαρμακεία  

 
 

Μέσο :  
http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8592.html 
 

Αγαπητές/οι φίλες/οι συνάδελφοι, 

 
       Επειδή εμφανίστηκε ξαφνικά σήμερα, από την τωρινή ηγεσία του Υπ. 

Υγείας, κάποια παραφιλολογία για το θέμα των ρυθμίσεων στον χώρο της 
Υγείας και των Φαρμακείων, παραθέτουμε ξανά κάποιες Θεμελιώδεις 

Αρχές του Ευρωπαϊκού και του Εθνικού Δικαίου και της Ανωτάτης 
Νομολογίας Δικαστηρίων προς ενημέρωση και υπενθύμιση.  

 
       Θέλω να σημειώσω ότι η εργασία που επισυνάπτεται, η οποία είναι 

δική μου, είναι ελεύθερη πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων περιορισμών 

και......  
.... μπορεί να αξιοποιηθεί ολόκληρη ή τμήματα αυτής κατά βούληση. 

 
                   Φιλικά, 

 
Δαγρές Γιάννης - Φαρμακοποιός 

    Μέλος ΔΣ ΦΣΑ-ΝΠΔΔ 
(για να ανοίξετε το επισυναπτόμενο pdf αρχείο κάντε κλικ στον παρακάτω 

σύνδεσμο): 

Ρυθμίσεις στο χώρο του φαρμάκου - Ευρωπαϊκή και Ελληνική 

Νομοθεσία - Νομολογία  

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8592.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8592.html
http://goo.gl/vTvOg
http://goo.gl/vTvOg
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Τίτλος : 

Ομιλία Υπουργού Υγείας στο 11o Συνέδριο HealthWorld 
2012  
 

Μέσο :  

http://pharmateam.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/11o-healthworld-
2012.html#axzz26ENJwY3i 

 

Δελτίο Τύπου 

Θέμα: Ομιλία Υπουργού Υγείας, κ.  Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, στο 11o 

Συνέδριο HealthWorld 2012. 

 Ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, πραγματοποίησε σήμερα 

την εναρκτήρια ομιλία στο 11o Συνέδριο HealthWorld 2012. 

Κατά τη διάρκειά της ο κ. Υπουργός τόνισε για μια ακόμη φορά ότι «Η παροχή 

ποιοτικών και αναβαθμιζομένων υπηρεσιών υγείας, η οποία διενεργείται με 

κριτήριο τη συνετή και ορθολογική διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων, 

αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης». 

 

Μάλιστα ο κ. Λυκουρέντζος επισήμανε ότι «για την καλύτερη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων και την ουσιαστική αναγέννηση του τομέα της Υγείας, απαιτείται η 

σύναψη μια έντιμης, ειλικρινούς και αλληλοδεσμευτικής κοινωνικής 

συμφωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην Υγεία εταίρων», 

προσθέτοντας πως «Η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας εκ μέρους όλων, 

είναι ικανή να επιβάλλει πρώτον την αλλαγή νοοτροπίας και δεύτερον να μας 

υποχρεώσει να προσδιορίσουμε τη στάση μας και τη συμπεριφορά μας κατά 

τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον». 

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι «Γνωρίζετε ότι ως πολιτικός δεν 

επιδιώκω την οξύτητα, δεν επιθυμώ τη σύγκρουση, αλλά ως Πολιτική Ηγεσία 

οφείλουμε να εξασφαλίσουμε την άμεση και άνετη πρόσβαση των ασθενών στις 

υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας, καθώς και να 

εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη διάθεση φαρμάκων σε όσους έχουν ανάγκη και 

πάσχουν. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε αποφάσεις στην κατεύθυνση της 

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/11o-healthworld-2012.html%23axzz26ENJwY3i
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/11o-healthworld-2012.html%23axzz26ENJwY3i
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/11o-healthworld-2012.html%23axzz26ENJwY3i
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φιλελευθεροποίησης της αγοράς διάθεσης των φαρμάκων υπό το βάρος της 

ακαμψίας της συνδικαλιστικής ηγεσίας των φαρμακοποιών. Όσοι, όμως, 

παραβλέπουν την κρισιμότητα της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας και 

εξακολουθούν να επιδίδονται σε δημαγωγικές αναστατώσεις, αγνοούν ότι η 

Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, της εκάστοτε 

Κυβέρνησης. Η Ελλάδα, το παρόν και το μέλλον της, είναι υπόθεση κάθε 

Ελληνίδας και κάθε Έλληνα».  

yyka.gov.gr 

 
 

 

 

 

http://yyka.gov.gr/

