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Θεματολογία:  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επίσχεση εργασίας των ιατρών του 
ΕΟΠΥΥ από 8/10/2012, μετά την ομολογία του κ. Μ. 

Σαλμά ότι ο ΕΟΠΥΥ αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη 
του 2012 ! 

Μέσο: 

http://eni-eopyy.net/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
http://eni-

eopyy.net/2012/09/27/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%
CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-

%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%83%CE%B
7-

%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%
82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B1/ 

Αθήνα 27/09/2012 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 ΘΕΜΑ: Η αλυσιδωτή αντίδραση της χρεοκοπίας του ΕΟΠΥΥ 
ξεκίνησε! Επίσχεση εργασίας των ιατρών του ΕΟΠΥΥ από 

8/10/2012, μετά την ομολογία του κ. Μ. Σαλμά ότι ο ΕΟΠΥΥ 

αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη του 2012 ! 

http://eni-eopyy.net/2012/09/27/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/27/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/27/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/27/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/27/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/27/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/27/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/27/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B1/
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Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ σε κοινή σύσκεψη με όλους τους παρόχους 

υπηρεσιών υγείας της Α’ βάθμιας και Β’ περίθαλψης (κλινικοί ιατροί, 

εργαστηριακοί ιατροί, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές), μετά την 
κυνική ομολογία του Αν. Υπουργού Υγείας κ. Μ. Σαλμά  ότι ο ΕΟΠΥΥ 

χρεοκόπησε, αποφάσισε την από κοινού επίσχεση παροχής 
υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ από 8/10/2012 έως και 

12/10/2012. Η κινητοποίηση θα λάβει την μορφή των 
επαναλαμβανόμενων πενθήμερων επισχέσεων εργασίας.  Ανάλογα 

με τα παραγόμενα αποτελέσματα, θα προκύπτουν και οι ανάλογες 
συλλογικές αποφάσεις. 

Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα καλούνται πλέον να καταβάλλουν το 

100% της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει του κρατικού 

τιμολόγιου. Στη συνέχεια δικαιούνται να απαιτήσουν την σχετική δαπάνη 
από το ταμείο τους, βάσει της υπ’ αριθμόν οικ.37097 εγκυκλίου που 

εκδόθηκε στις 30/08/2012 από τον ΕΟΠΥΥ. Επιπροσθέτως ενημερώνουμε 
την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ότι, θα προβούμε στη σύνταξη αναφορών 

για κάθε είδους ποινικό παράπτωμα που τυχόν τελέστηκε και 
τελείται σε βάρος μας καθώς και στη δικαστική και εξώδικη άσκηση 

κάθε νομίμου και συμβατικού δικαιώματός μας. 

Επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι η απόφαση αυτή 
ελήφθη κάτω από το βάρος των δυσβάστακτων οφειλών του ΕΟΠΥΥ. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ, συνεχίζει να οφείλει εκατοντάδες 

εκατομμύρια προς τους ιατρούς καθώς, ενώ έχουν ολοκληρωθεί η 
μερική πληρωμή για ιατρικές επισκέψεις μέχρι τον Ιούνιο του 2012, δεν 

έχει αποδώσει το 10% αυτών από των Ιανουάριο καθώς και το σύνολο 
των ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων από τον Απρίλιο. Ο 

ΕΟΠΥΥ συνεχίζει να χρωστά στους ιατρούς 260 εκατ. € για το 2012 
και 1.110 εκατ. € για το 2010 και 2011, ενώ οφείλει και στους 

ασφαλισμένους περισσότερα από 100 εκ. ευρώ, παραμένουν 
άγνωστες οι πραγματικές οφειλές προς το ΕΣΥ καθώς, κατά 

πληροφορίες, δεν έχουν τιμολογηθεί όλες οι νοσηλείες. Χαρακτηριστικά 
επισημαίνουμε ότι ενώ το 63% του προϋπολογισμού δαπανάται σε 

φάρμακα, μόνο το 1,8% πηγαίνει για τους ιατρούς και το 4,2 % για 
εξετάσεις. 

Την ίδια στιγμή ο κ. Μ. Σαλμάς δηλώνει δημόσια ότι η μαύρη τρύπα 
του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να φτάσει στα 3 δις ευρώ και ότι από το 1 δις 

ευρώ που του έχει απομείνει σχεδιάζει να αποδώσει 900 εκ. στο φάρμακο 
και μόνο 100 εκ. σε όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες του οργανισμού 

μέχρι τέλος του έτους ! Αυτό πρακτικά αποτελεί ομολογία χρεοκοπίας και 
στάσης πληρωμών. 

Κατόπιν όλων αυτών, μαζί με όλους τους υπόλοιπους ιδιωτικούς 

φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας προς τον οργανισμό 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
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1. Ανακοίνωση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής 

όλων των απαιτήσεων μας για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν 

κατά το 2012, συμπεριλαμβανομένου και του 10% που έχει 
παρακρατηθεί, με την δικαιολογία της τελικής εκκαθάρισης. 

2. Σαφή δέσμευση με νομικές ρήτρες για αποπληρωμή των 
οφειλομένων εντός 45 ημερών βάσει των συμβατικών 

υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ. 
3. Έκδοση νομοθετικής ρύθμισης με πλήρη αποσαφήνιση της 

αποπληρωμής των απαιτήσεων μας έως και το 2011, χωρίς 
κανένα απολύτως “κούρεμα” ή εναλλακτικά συμψηφισμός τους με 

υποχρεώσεις μας προς τα ταμεία και το Ελληνικό Δημόσιο. 
4. Θεσμοθέτηση της απευθείας καταβολής των εισφορών του 

κλάδου υγείας των ασφαλιστικών ταμείων στον ΕΟΠΥΥ και 
χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ στο 1% του ΑΕΠ από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 
5. Καμία έκπτωση επί του κρατικού τιμολογίου σε όλες τις 

κατηγορίες των παροχών ( που στις περισσότερες εργαστηριακές 

εξετάσεις έχει να αναπροσαρμοστεί από το 1991 ), καθώς και στα 
Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια. 

6. Περιορισμός της ανεξέλεγκτης φαρμακευτικής δαπάνης και 
καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης το 

αργότερο μέχρι 31/12/2012. Κανένα φάρμακο χωρίς 
ηλεκτρονική συνταγή. 

7. Προσδιορισμός και λειτουργία ελεγκτικού μηχανισμού για την 
παρακολούθηση της εξέλιξης των δαπανών του Οργανισμού ανά 

κωδικό δαπάνης. 
8. Ξεχωριστοί κωδικοί δαπανών ανά κατηγορία παρόχου και 

ΑΜΕΣΗ επαναδιαπραγμάτευση του καταμερισμού των 
δαπανών, καθώς το 4,2% για εργαστηριακές – παρακλινικές 

εξετάσεις και ιατρικές πράξεις , το 11% για νοσήλια σε ιδιωτικές 
κλινικές και το 1,8% για ιατρικές επισκέψεις, είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ 

και έξω από κάθε διεθνή πρακτική. 

9. Θεσμοθέτηση εκπροσώπησης όλων των παρόχων του Οργανισμού 
στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του. 

10. Επαναπροσδιορισμό της ποσόστωσης στην κατανομή 
των δαπανών του προϋπολογισμού του 2013. 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, η αλυσιδωτή αντίδραση της στάσης πληρωμών 

ξεκίνησε, με απροσδιόριστες συνέπειες για το σύνολο του υγειονομικού 
συστήματος και την υγεία των πολιτών. Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ 

προσπάθησε πολλές φορές να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη, πράγμα 
που δεν έγινε εφικτό λόγω της αδιαλλαξίας του κ. Μ. Σαλμά και της 

πεισματικής άρνησής του για οποιοδήποτε διάλογο μαζί μας, όπως όφειλε 

να κάνει ως αρμόδιος υπουργός για τα θέματα του οργανισμού. Από εδώ 
και στο εξής όλοι μας, και ιδιαίτερα η αρμόδια πολιτική ηγεσία, θα 

κριθούμε αυστηρά από τους Πολίτες όχι μόνο γι’ αυτά που κάναμε, 
αλλά κυρίως για όσα παραλείψαμε  να κάνουμε. 
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Για την ΠΔ της ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ 

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμμ. 

Γ. Ελευθερίου                                       Εμ. Πολυζόπουλος 

 



 

[5] 
 

Θεματολογία:  
"'Eξυπνες" βόμβες σε ημερίδα ΟΠΑΔ-ΗΔΙΚΑ: "Έτοιμη η 
Η/Σ με βάση τη δραστική"  
 

Μέσο: 

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/e_27.html?utm_source=feedburner
&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN

%29 

Θυμίζουμε ότι η τιμή αναφοράς ίσχυε για 10 δραστικές ουσίες και -

πρόσκαιρα- μόνο για χειρόγραφη συνταγογράφηση μέχρι να αυτό να 
καταστεί τεχνικά δυνατό από το σύστημα της Η/Σ. Αυτό πλέον φαίνεται 

πως ολοκληρώθηκε κι έτσι θα εφαρμοστεί. Σύμφωνα με τον Ν. 4052 θα 
έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από τον Ιούνιο αλλά λόγω των τεχνικών 

δυσκολιών είχε αρχικά αναβληθεί για τον Ιούλιο και κατόπιν για το 
Σεπτέμβριο. Η διαφορά τιμής φυσικά αφορά στην επιλογή των 

πρωτοτύπων φαρμάκων έναντι των φθηνότερων γενοσήμων κατ' επιλογή 

του ασφαλισμενου. 
 

Συνεπώς η συνταγογράφηση με δραστική ουσία είναι πλέον τεχνικά 
δυνατή και θα περιμένουμε να δούμε το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής της. 

 
Άλλα σημεία ήταν η παρουσίαση της "έξυπνης κάρτας" ασφαλισμένων σε 

μορφή απλής πιστωτικής με αναγραφή των στοιχείων των ασφαλισμένων. 
Μοιράστηκαν οι αντίστοιχες κάρτες-παρόχων στους Φ/ούς του ΦΣ 

Κορινθίας και εμπεριέχουν μια πολύτιμη βοήθεια: με τη χρήση τους ο Φ/ός 
παραμένει συνεχώς συνδεδεμένος με την Η/Σ χωρίς να χρειάζεται να 

εισάγει τους κωδικούς του! 
 

Επιπλέον ο Πρόεδρος του ΟΠΑΔ κ. Μιχ. Κούτρας παρουσίασε το φιλόδοξο 
πλάνο του για συνεχή τεχνολογική πρόοδο του Οργανισμού, δεν 

παρέλειψε όμως να μας μεταφέρει τη στήριξή του στις οικονομικές 

διεκδικήσεις μας από τον οργανισμό που προεδρεύει. Αφού μας 
υπενθύμισε ότι ο ΟΠΑΔ είναι πλέον ο πιο υγειής ΦΚΑ στη χώρα και ότι τα 

χρωστούμενα σε παρόχους του 2011 ανήκουν πια στον ΕΟΠΥΥ μας 
ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη εκκαθαριστεί το 60% του συνόλου και θα 

πληρωθούν. 
 

farmakopoioi.blogspot.gr 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/e_27.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/e_27.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/e_27.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/e_27.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Τίτλος : 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΤΟ 
ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  

 
Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

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

post_2088.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

 
Σήμερα η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών 

 
Την τελική έγκριση του συνόλου των μέτρων των 11,9 δισ. ευρώ καθώς 

και του φορολογικού πακέτου που αναμένεται να αποφέρει έσοδα 2 δισ. 
αναμένει σήμερα η κυβέρνηση από τους πολιτικούς αρχηγούς. Ήδη χθες ο 

πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον υπουργό Οικονομικών και έδωσε 
την έγκρισή του για το πακέτο των μέτρων, ενώ ολοκληρώθηκαν και οι 

συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο και με τον 
εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Αριστεράς, Δημήτρη Χατζησωκράτη, 

προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για το πακέτο των μέτρων. Σύμφωνα 

με πληροφορίες, στη λίστα των μέτρων περιλαμβάνεται η αύξηση των 
ορίων συνταξιοδότησης, περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και 

σε λειτουργικές δαπάνες, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για απολύσεις στο 
Δημόσιο. 

 
Ακόμη προβλέπεται η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου στους 

ελεύθερους επαγγελματίες, που θα φορολογούνται με ενιαίο φόρο 30%, 
ενώ αποσύρθηκε η πρόταση για τον κεφαλικό φόρο. Παράλληλα, τα 

προσεχή 24ωρα αναμένεται η επιστροφή των εκπροσώπων της τρόικας 
στην Αθήνα για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, ενόψει και της 

συνόδου του Eurogroup στις 8 Οκτωβρίου και της Συνόδου Κορυφής της 
ΕΕ στις 18 και 19 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το σενάριο που παρουσιάστηκε 

στον εκπρόσωπο της ΔΗΜΑΡ, Δημήτρη Χατζησωκράτη, οι συνολικές 
περικοπές δαπανών για το 2013-2014 θα ανέλθουν σε 10,5 δισ. ευρώ, 

ενώ το ίδιο διάστημα θα αντληθούν 3 δισ. ευρώ έσοδα από 

φορολογικές παρεμβάσεις. 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2088.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2088.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2088.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2088.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Θεματολογία:  
Απίστευτο: τέλος οι ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά 
κέντρα για τον ΕΟΠΥΥ 

Μέσο: 

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-
post_4471.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

 
Άλλο ένα χτύπημα έρχεται για τους περίπου 9,5 εκατ. ασφαλισμένους του 
ΕΟΠΥΥ καθώς από τις 8 Οκτωβρίου σταματούν οι δωρεάν νοσηλείες και 

εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα. Διαβάστε τι αποφάσισαν όλοι οι σύλλογοι 
των ιδιωτικών φορέων και τι σημαίνει για τους ασφαλισμένους! 

  

 Δεν έχει τέλος για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ η ταλαιπωρία καθώς 
όλοι οι  

 ιδιωτικοί φορείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης 
αποφάσισαν επίσχεση της παροχής των υπηρεσιών τους προς τον 

Οργανισμό από 8/10/2012.  
  

Πρόκειται για κλινικούς και εργαστηριακούς γιατρούς, διαγνωστικά 
κέντρα, κέντρα αποκατάστασης-αποθεραπείας, ιδιωτικές κλινικές οι οποίοι 

και θα προχωρήσουν επ αόριστον στην κινητοποίηση αυτή καθώς όπως 
τονίζει το συντονιστικό τους όργανο θα ξεκινήσουν από 8/10/2012 έως 

και 12/10/2012 αλλά η κινητοποίηση θα λάβει την μορφή των 
επαναλαμβανόμενων πενθήμερων επισχέσεων εργασίας.  «Ανάλογα με τα 

παραγόμενα αποτελέσματα, θα προκύπτουν και οι ανάλογες συλλογικές 
αποφάσεις» σημειώνουν χαρακτηριστικά. 

  

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα 
καλούνται πλέον να καταβάλλουν το 100% της αξίας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, βάσει του κρατικού τιμολόγιου. Στη συνέχεια δικαιούνται να 
απαιτήσουν την σχετική δαπάνη από τον ΕΟΠΥΥ. 

  
Εκτός αυτού οι ιδιωτικοί φορείς υγείας θα ακολουθήσουν και τη δικαστική 

οδό αφού όπως επισημαίνουν: «θα προβούμε στη σύνταξη αναφορών για 
κάθε είδους ποινικό ή πειθαρχικό παράπτωμα που τυχόν τελέστηκε και 

τελείται σε βάρος μας, καθώς και στη δικαστική και εξώδικη άσκηση κάθε 
νομίμου και συμβατικού δικαιώματός μας». 

  
Διευκρινίζουν πάντως ότι εκτός του τομέα των φαρμάκων όλοι οι 

υπόλοιποι πάροχοι υπηρεσιών υγείας είναι απλήρωτοι από τον ΕΟΠΥΥ για 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4471.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4471.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4471.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4471.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του 2012 και παράλληλα τους 

οφείλονται δεδουλευμένες απαιτήσεις τουλάχιστον 36 μηνών, ενώ 

συγχρόνως  εκκρεμεί η απόδοση του παρακρατηθέντος 10% των αμοιβών 
τους από τον Ιανουάριο του 2012.  

  
 IATROPEDIA 
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Θεματολογία:  
Σοκ στην κοινωνία της Άρτας από αυτοκτονία 
φαρμακοποιού 

Μέσο: 

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-
post_8747.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

 
Πριν από λίγο, βρέθηκε νεκρή μέσα στο φαρμακείο που διατηρούσε στην 

οδό Βασ. Πύρρου, γνωστή φαρμακοποιός της Άρτας. Όπως είναι φυσικό, ο 
κόσμος βγήκε από τα γύρω μαγαζιά, δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση 

στη γειτονιά και κλήθηκε η αστυνομία, που αμέσως απέκλεισε το 
φαρμακείο, μέχρι να έρθουν ειδικοί της σήμανσης. 
 

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε με θηλιά στο λαιμό και ενώ επισήμως είναι 
ακόμη ανεξακρίβωτα τα αίτια του θανάτου της, η αυτοκτονία μοιάζει με το 

πιθανότερο σενάριο. 
 

Farmakopoioi.blogspot.gr 
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Θεματολογία:  
Απίστευτο: Ένταση μεταξύ ΜΑΤ και αναπήρων! 
Βιαιοπραγίες και αντεγκλήσεις  
 

Μέσο: 

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

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

post_4286.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

 
Στην Ελλάδα της τρόικας και της κρίσης έγινε και αυτό: Ένταση 

σημειώθηκε μεταξύ των ανδρών των ΜΑΤ και των αναπήρων που είχαν 
συγκεντρωθεί έξω από τη Βουλή προκειμένου να εκφράσουν τις 

διαμαρτυρίες τους για τις συνεχείς περικοπές σε επιδόματα και παροχές. 
 

Το κίνημα των αναπήρων μαζί με χρονίως πάσχοντες είχαν συγκεντρωθεί 

έπειτα από πορεία έξω από τη Βουλή. Ορισμένοι εκπρόσωποι των 
αναπηρικού κινήματος επιχείρησαν να περάσουν την αλυσίδα των ανδρών 

της αστυνομίας για να διαμαρτυρηθούν. Τότε οι άνδρες της αστυνομίας 

τους απώθησαν με βίαιο τρόπο. Κάποιοι εξ αυτών μάλιστα δε δίστασαν να 
απωθήσουν βίαια με την ασπίδα τους τους αναπήρους ενώ άνδρας των 

ΜΑΤ κλωτσούσε μετά μανίας αναπηρικό αμαξίδιο. Οι διαμαρτυρίες των 
συγκεντρωμένων ήταν έντονες με αποτέλεσμα να καταγραφεί ένταση.  
 

Η ταλαιπωρία όμως των αναπήρων δε σταματά εδώ. Ενώ είχε 
προγραμματισθεί αντιπροσωπεία τους να επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας 

στου Μαξίμου, άνδρες της αστυνομίας είχαν περικυκλώσει τους δρόμους 
προκειμένου να μην προσεγγίσουν. 
 

Μετά από τις διαμαρτυρίες της αντιπροσωπείας ότι είχε κλειστεί ραντεβού, 
η αστυνομία επιχείρησε να τους μεταφέρει μέσω διπλανής πόρτας. Ωστόσο 

υποχρεώθηκε να τους μεταφέρει και πάλι καθώς η διπλανή πόρτα δε 
διέθετε ...ράμπα αναπήρων!! 
 

Η Πανελλαδική συγκέντρωση Ατόμων με Αναπηρίες και Χρονίως 
Πασχόντων ξεκίνησε από το πρωί στην Ομόνοια, εναντίον της ανεργίας, 

της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και της «κοινωνικής 
ευθανασίας». 
 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4286.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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«Οι Ελληνίδες και Έλληνες με αναπηρία δεν προσφέρονται για κοινωνική 

ευθανασία» είναι το μήνυμα της σημερινής κινητοποίησης των Ατόμων με 

Αναπηρίες (ΑμεΑ), των Χρονίως Πασχόντων και των οικογενειών τους, 
που θα συγκεντρωθούν το πρωί στην Ομόνοια. 
 

Όπως επισημαίνουν, τα περιθώρια φυσικής, κοινωνικής και οικονομικής 
αντοχής τους είναι περιορισμένα, αφού απειλούνται από την ανεργία, τη 

φτώχεια αλλά και τον κοινωνικό αποκλεισμό και ζητούν, μεταξύ άλλων, 
την προστασία των αναπηρικών επιδομάτων, των συντάξεων και των 

μισθών των ΑμεΑ, αλλά και των ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων, ενώ 
ζητούν εξαίρεση από την εργασιακή εφεδρεία.  

«Η αδιαμφισβήτητη οικονομική εξαθλίωση των ατόμων με αναπηρία και 
των οικογενειών τους συνδέεται άμεσα με πολιτικές αποδιοργάνωσης του 

συστήματος κοινωνικής φροντίδας και με πολιτικές που καταργούν 
στοιχειώδεις κοινωνικές παροχές που λάμβαναν μέχρι σήμερα», 

υπογραμμίζουν. 
 

Προσθέτουν πως η οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων με 

αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους πλήττεται «από 

τη διαρκή υποβάθμιση του δημόσιου Συστήματος Υγείας και από το 
σχεδιασμό ενός συστήματος παροχών που δεν εγγυάται την πλήρη και 

δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» και χαρακτηρίζουν ανεπαρκείς τις 
πολιτικές απασχόλησης και εκπαίδευσης τους.  
 

Τα ΑμεΑ, οι Χρονίως Πάσχοντες και οι Οικογένειες τους θεωρούν κρίσιμη 
τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ και την κατάρτιση νέου 

Ενιαίου Κανονισμού Παροχών που θα εγγυάται τη δωρεάν χορήγηση 
ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψης, ιδιαίτερα των άπορων πολιτών με 

αναπηρίες 
 

IATROPEDIA  
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Θεματολογία:  
ΙΣΑ: Πανιατρική συγκέντρωση Σάββατο 6 Οκτωβρίου 
2012 στο ξενοδοχείο President ώρα 10π.μ.  

 

Μέσο: 

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/6-2012-president-
10.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=F

eed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 

 
Συνάδελφοι, 

 
Καλούμε τον Ιατρικό Κόσμο της Αθήνας σε Πανιατρική Συγκέντρωση το 

Σάββατο 6-10-2012 και ώρα 10.00 π.μ. για να αποφασίσουμε μαζί για τα 
προβλήματα μας που χρονίζουν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ-

ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ δίνουμε καθημερινά μάχη για την 

επιβίωση μας και ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αδιαφορία και την 
απαξίωση. 

 
Αγωνιζόμαστε για να διαφυλάξουμε την επαγγελματική και επιστημονική 

μας αξιοπρέπεια.  
 

Να αποτρέψουμε την κατεδάφιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  
 

Να σταματήσει επιτέλους η ταλαιπωρία του κλάδου μας. 
 

Να αποτρέψουμε το κλείσιμο των ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. 
 

Να αποτρέψουμε τον εξαναγκασμό του κλεισίματος των ιατρείων μας. 
 

 

Δώσε δύναμη στον κοινό μας αγώνα με τη συμμετοχή σου στην 
ΠΑΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  

 
Με εκτίμηση 

 
Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
Γ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΕΥΣΤ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 
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http://medispin.blogspot.gr/2012/09/6-2012-president-10.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Θεματολογία:  
Εκρηξη της δαπάνης για φάρμακα κατά 25%  

 

Μέσο: 

http://pharmateam.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/25.html#axzz27jZK9FMr 

ΕΦΤΑΣΕ ΤΑ 300 ΕΚΑΤ. ΤΟΝ ΜΗΝΑ 
Τα μέτρα περιλαμβάνουν μείωση στις τιμές των φαρμάκων 

Αυστηρά μέτρα για τον έλεγχο της συνταγογράφησης σχεδιάζει το 
υπουργείο Υγείας, μετά την υπέρβαση της μηνιαίας φαρμακευτικής 

δαπάνης κατά 25%! Τα μέτρα περιλαμβάνουν μείωση στις τιμές των 
φαρμάκων με την έκδοση τις επόμενες μέρες νέου Δελτίου Τιμών, 

εφαρμογή του rebate (υποχρεωτική έκπτωση από τις φαρμακευτικές 
εταιρείες) και κυρώσεις στους γιατρούς που υπερσυνταγογραφούν. 

 
«Θα προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Και σ' 

αυτό βοηθά η ηλεκτρονική συνταγογράφηση», δήλωσε χθες ο υπουργός 

Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, μιλώντας στη ΝΕΤ. Ενδεικτικά ανέφερε 
την περίπτωση ιατρού, ο οποίος σε ένα μήνα έχει συνταγογραφήσει 

φάρμακα, αξίας 120.000 ευρώ, εκ των οποίων το 64% της δαπάνης, 
κατευθύνεται σε ένα φαρμακείο. 

 
Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη φθάνει 

τα 300 εκατ. ευρώ (έναντι στόχου 240 εκατ.), κάνοντας λόγο για 
«υπερσυνταγογράφηση, πολυφαρμακία, υψηλές τιμές». 

Υποστήριξε ότι με τα μέτρα που λαμβάνονται δεν θα επηρεαστεί «το 
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας» και διευκρίνισε: «θα 

περιορίσουμε τη φαρμακευτική δαπάνη. Δεν μπορεί για παράδειγμα ν' 
αντικαθίσταται ένα φάρμακο των 7 ευρώ με κάποιο άλλο που κάνει 57 

ευρώ». 
 

Εμμέσως ο κ. Λυκουρέντζος παραδέχτηκε ότι οι τιμές των γενοσήμων στη 

χώρα μας εξακολουθούν να είναι υψηλές, προαναγγέλλοντας 
«ξεκαθάρισμα» των φαρμάκων, ώστε να μειωθούν οι τιμές τους. Για τους 

φαρμακοποιούς επανέλαβε ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα εξόφλησής τους 
και κάλεσε «τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να αντιληφθούν και τις δικές τους 

ευθύνες απέναντι στους ασθενείς, απέναντι στην ελληνική πολιτεία και 
κοινωνία και να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους». 

 
Αναφορικά με τις συγχωνεύσεις, από τις οποίες το υπουργείο Υγείας 

προσδοκά ετήσια εξοικονόμηση 300 εκατ. ευρώ, ο κ. Λυκουρέντζος 
επανέλαβε ότι δεν θα γίνουν απολύσεις στο ΕΣΥ και δεσμεύτηκε πως θα 

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/25.html%23axzz27jZK9FMr
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εφαρμοστούν επιστημονικά κριτήρια για τον νέο χάρτη υγείας. Ειδικά για 

τις προμήθειες στο ΕΣΥ πρότεινε την ίδρυση δικαστηρίου στη χώρα με 

αρμοδιότητα την εκδίκαση των ενστάσεων, ώστε να μειωθεί ο χρόνος 
μεταξύ των ενστάσεων και της τελικής ανάδειξης του αναδόχου. 

 
Βιομήχανοι  

Από την πλευρά της η φαρμακοβιομηχανία ζητά άμεση συνάντηση με τον 
πρωθυπουργό. Χθες ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

(ΣΦΕΕ) χαρακτήρισε εκτός ελέγχου την κατάσταση στον χώρο της Υγείας, 
προειδοποιώντας ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία 

σημεία αντοχής και επιβίωσης. 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ, το 
κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισ. ευρώ. Τελευταία 

φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία 
ήταν το 2006. Επίσης η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009 

οδήγησε, τελικά, σε «κούρεμα» των ομολόγων και ζημία 1 δισ. ευρώ από 

τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε αποζημίωση. 
 

Της Ελένης Πετροπούλου 
imerisia.gr 

 

 

 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112926885

