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ΤΣΑΥ : Η ΤΕΛΙΚΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ 
 

Η άμεση ένταξη του ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) στον ΕΟΠΥΥ που αποφάσισε 

η διυπουργική, ισοδυναμεί με την καταλήστευση των τελευταίων 

λιγοστών αποθεματικών του ταμείου μας (ό,τι έμεινε μετά το κούρεμα του 
PSI), σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια της πολιτείας για τη διάσωση του 

«νεκρού» ΕΟΠΥΥ. 
 

Το κράτος αφού ισοπέδωσε την επαγγελματική και επιστημονική 

αξιοπρέπεια του ιατρού, τελικά ρίχνει την χαριστική βολή, επιχειρώντας 
την καθολική ισοπέδωση των συντάξεων όλων των ιατρών. 
 

Ευτελίζει έτσι με τον πιο υποτιμητικό τρόπο τον λειτουργό υγείας, 
ενώ αυτός: 
α. στηρίζει κακοπληρωμένος, το δημόσιο σύστημα υγείας με 
εργασιακές συνθήκες που θυμίζουν κάτεργα και 
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β. χρηματοδοτεί επί έτη με ίδια κεφάλαια, τη λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
«Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος αχαρίστου». 
 

Το κράτος «δικαίου» καταρρέει και καταληστεύει ότι βρει διαθέσιμο! 

Κατά τον ίδιο εκβιαστικό τρόπο, απαιτεί την μη αμειβόμενη ιατρική 
εργασία είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. 
 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών δηλώνει απόλυτα αντίθετος στην πλήρη 
ισοπέδωση των θεσμών και καλεί όλους τους συναδέλφους σε 

αγωνιστική επαγρύπνηση. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΠ ζητάει: 
 
1. την άμεση απόσυρση της απαράδεκτης αυτής απόφασης, 
 
2. τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ, 

3. την άμεση συσπείρωση με τους άλλους φορείς ΕΤΑΑ 
(φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, μηχανικοί, δικηγόροι) και ΤΑΥΤΕΚΩ (ΟΤΟΕ-

 τραπεζοϋπάλληλοι), για τη χρήση του νομικού πλαισίου εξαίρεσης 
του ταμείου από τον ΕΟΠΥΥ. Με το χαρακτήρα του επείγοντος, 

απαιτείται σχέδιο δημιουργίας αυτοδιαχειριζόμενου ταμείου με την 
εκπόνηση αντίστοιχης αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας. 

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

Απόστολος Σωτηρούδης                    Ανδρέας Μαζαράκης
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΕΟΠΥΥ: ΕΝΑ ΝΕΚΡΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ 
 

Παρακολουθούμε εμβρόντητοι τη νεκρώσιμη ακολουθία του ΕΟΠΥΥ, παρά 
το γεγονός ότι η διοίκηση του ταμείου και η ηγεσία του ΥΥΚΑ αρνούνται 

πεισματικά να το παραδεχτούν και αποποιούνται συνεχώς των ευθυνών 
τους, με αποδιοπομπαίο τράγο, φυσικά, το ιατρικό σώμα. 
 

Η πολιτική ηγεσία αδυνατεί να θεραπεύσει τις μεγάλες παθογένειες του 
χώρου της Υγείας και αντιμετωπίζει περιστασιακά με κομπογιαννίτικο 

τρόπο τις τεράστιες πληγές, που δημιουργεί η «μαύρη τρύπα» του ΕΟΠΥΥ, 
η οποία απομυζά συνεχώς τον «ιδρώτα» των παρόχων υγείας και τον 

ασφαλισμένων. 
 

Ο ΕΟΠΥΥ, λειτουργώντας ως μεγάλος αγοραστής Υπηρεσιών υγείας κατά 

μονοπωλιακό τρόπο απέτυχε στο ρόλο του διαμεσολαβητικού μηχανισμού 
είσπραξης εσόδων και απόδοσης πληρωμών, ενεργεί με επιλεκτική 

εξόφληση των χρεών προς τους συνεργάτες του, και με εξαιρετική 
καθυστέρηση, παραβιάζοντας συστηματικά τους όρους της σύμβασης. 
 

Η βαριά κληρονομιά των 3,5 δις χρεών των παλιών ταμείων που τον 

βαραίνουν αλλά και το επίσημο έλλειμμα της τάξεως των 2,5 δις ευρώ, 
δεν αφήνουν καμία αμφιβολία. Οι ιατροί συνεργάτες του ΕΟΠΥΥ αλλά και 

οι ασφαλισμένοι είναι επιβάτες ενός «Τιτανικού» που βουλιάζει, 
συμπαρασύροντάς τους στο βυθό. 
 

Βάσει επίσημων στοιχείων, κατά την περικοπή κατά 500 εκ του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το τρέχον έτος, παρατηρήθηκε αντίστοιχη 

περικοπή των κωδικών όλων των παρόχων υγείας (περικοπή 350 εκ στη 
νοσοκομειακή περίθαλψη, 90 εκ από τις ιδιωτικές κλινικές, 165 εκ από τις 

εξετάσεις-παρακλινικά και 70 εκ από τους ιατρούς) πλην 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_2581.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_2581.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_2581.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_2581.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29


 

[4] 
 

της φαρμακευτικής δαπάνης που αυξήθηκε από 2,25 δις σε 2,80 δις (550 

εκ ευρώ). 
 

Η συνδικαλιστική πίεση προς την ηγεσία του ΥΥΚΑ για ανακοίνωση 
σαφούς χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής των ιατρικών υπηρεσιών 

κατέληξε στην επίσημη ανακοίνωση εκ μέρους του Αναπλ. Υπουργού 
Υγείας, της πολιτικής απόφασης καταβολής από το ποσό του 1 δις ευρώ 

που μπορεί να εξασφαλίσει ο ΕΟΠΥΥ μέχρι τέλους του έτους, 900 εκατ. 
ευρώ για κάλυψη φαρμακευτικής δαπάνης και 100 εκατ ευρώ στους 

υπόλοιπους παρόχους (ιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια και κέντρα, 
ιδιωτικές κλινικές). Αυτό το ποσό δεν αντιπροσωπεύει ούτε ένα μήνα, από 

τη στιγμή που οι ιατρικές επισκέψεις έχουν πληρωθεί μέχρι Ιούνιο του 
2012 ενώ οι ιατρικές πράξεις, παρακλινικές εξετάσεις και κλινικές μέχρι 

τον Απρίλιο του 2012. Υπήρξε δε επίσημη αναγγελία στάσης πληρωμών 
και παραδοχή της μονομερούς ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ όσον αφορά τις 

ιατρικές υπηρεσίες υγείας. 
 

Το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών οφείλει να 

επισημάνει ότι οι υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ προς τους παρόχους υγείας 

(κλινικούς και εργαστηριακούς ιατρούς, κλινικές, Ε.Σ.Υ, προμηθευτές 
κλπ.) για το 2012 που δεν έχουν πληρωθεί ή που θα καταγραφούν μέχρι 

τέλος του έτους ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΝΤΕΛΩΣ, καθώς δεν υπάρχει πολιτική 
απόφαση απόδοσής τους, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών 

αλλά ούτε και επίσημο σχέδιο διάσωσης του ΕΟΠΥΥ. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

Απόστολος Σωτηρούδης                                  Ανδρέας Μαζαράκης 
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ΠΡΟΣ 

Τους Παρόχους και Χρήστες Υγείας 

Του Πανυγειονομικού Πανελλαδικού Μετώπου Υγείας 

 

                                                                                      Αθήνα, 
1.10.201 
 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών  
 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί: 
 

στις 4/10/2012, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 12:00 το μεσημέρι, 
 

στα Γραφεία του Ι.Σ.Α. (Σεβαστουπόλεως 113, 3ος όροφος). 
 

 

     Σκοπός της συνάντησης είναι η συζήτηση για το σχεδιασμό των 
τρόπων δράσης και των βημάτων που θα ακολουθηθούν για να 

διασφαλιστούν οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στον υγειονομικό κλάδο 
και οι ποιοτικές υπηρεσίες στους χρήστες υγείας, εν όψει της μεγάλης 

Πανιατρικής Συγκέντρωσης το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10:00 
στο Ξεν.PRESIDENT. 
 

 

Με εκτίμηση 
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Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΓΙΩΡΓ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ          ΕΥΣΤ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 
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Λειτουργεί  από σήμερα το διευρυμένο σύστημα ηλεκτρονικής 

 συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία σχεδόν σε όλα τα 
φαρμακευτικά σκευάσματα με στόχο τον περιορισμό της φαρμακευτικής 

δαπάνης. 
Στη λίστα που εκδόθηκε από την ΗΔΙΚΑ και περιλαμβάνει 780 γενόσημα 

φάρμακα αναφέρεται η λιανική τιμή του φαρμάκου και η τιμή αναφοράς 
που θα αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ. 

 

Δυστυχώς όμως για τους ασφαλισμένους σε αρκετές περιπτώσεις είναι 
τόσο μεγάλες οι διαφορές της λιανικής τιμής από τις τιμές αναφοράς που 

θα πρέπει να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη  για να πληρώνουν τη 
διαφορά κάνοντας τα φάρμακα σε κάποις περιπτώσεις ακριβότερα κατά 

50%-60%. 
Όπως λειτουργεί το σύστημα στο δελτίο της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης θα αναγράφεται η δραστική ουσία και η εμπορική 
ονομασία του φαρμάκου που κρίνει ο γιατρός ότι πρέπει να πάρει ο 

ασθενής,  όταν όμως θα εκτελεί τη συνταγή ο φαρμακοποιός θα πρέπει να 
ζητάει από τον ασφαλισμένο να του καταβληθεί η διαφορά του τιμήματος. 

 
Για αιφνιδιασμό κάνει λόγο το προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου (ΠΦΣ). Σε οδηγίες του ΠΦΣ προς τους φαρμακοποιούς, 
προκειμένου να αποφευχθεί η οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων, 

αναφέρεται  πως «όσες ηλεκτρονικές συνταγές περιέχουν τέτοια φάρμακα 

θα πρέπει να διορθωθούν χειρόγραφα στο πεδίο των τιμών, πάνω στην 
ηλεκτρονική συνταγή, με βάση την ισχύουσα τιμή του φαρμάκου και όχι 

την τιμή αναφοράς που αναγράφεται από το σύστημα». Εξαιρούνται τα 
φάρμακα των αρχικών 10 δραστικών ουσιών. 

Η υπαιτιότητα για το αλαλούμ σύμφωνα με τον Πανελλήνιο 
Φαρμακςεευτικό Σύλλογο είναι της ΗΔΙΚΑ που ενσωμάτωσε την εφαρμογή 

αυτή στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση το Σάββατο νωρίτερα δηλαδή 
 από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης, που είχε ορισθεί η 1η 

Οκτωβρίου 2012.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αθήνα, 01/10/2012 
Θέμα: Σε αποσύνθεση ο ΕΟΠΥΥ, φτάνει πια με τις ανακρίβειες, τις απειλές 

και τους ανούσιους μονολόγους κ. Μ. Σαλμά. 
Θλίψη και απογοήτευση μας προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις του αν. 

υπουργού υγείας κ. Μ. Σαλμά. Θλίψη για την αδυναμία του να αντιληφθεί 
τα τραγικά αδιέξοδα της πολιτικής που ακολουθεί, σε σχέση με τον ΕΟΠΥΥ 

και απογοήτευση για την προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής 
γνώμης από το γεγονός ότι με δική του ευθύνη το σύνολο του πληθυσμού 

κινδυνεύει να μείνει χωρίς υπηρεσίες υγείας με την έναρξη των 

κινητοποιήσεων ΟΛΟΥ του ιδιωτικού τομέα της υγείας στις 8/10/2012. 
Χωρίς επαφή με τα πραγματικά δεδομένα, επιδόθηκε σε ανακρίβειες χωρίς 

ούτε στιγμή να αξιολογήσει τις συνέπειες όσων είπε για τους έλληνες 
ασφαλισμένους. Επιχείρησε να παρουσιάσει το μαύρο ως άσπρο και 

επιδόθηκε σε μία άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον όλων των 
παρόχων υγείας και ιδιαίτερα εναντίον των συναδέλφων του ιατρών που 

είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Χωρίς 
δισταγμό εμφάνισε το πιο αποκρουστικό πρόσωπο της αδιαλλαξίας και του 

αυταρχισμού, περιφρονώντας επιδεικτικά ΟΛΟΥΣ όσους παρέχουν 
υπηρεσίες υγείας, έφτασε μάλιστα, εμμέσως πλην σαφώς, να απειλήσει με 

αυθαίρετες διακοπές συμβάσεων τόσο ιατρών όσο και κλινικών, 
θυμίζοντας εποχές που ο λαός μας με αγώνες τις έχει καταδικάσει και αν 

χρειασθεί θα τις καταδικάσει ξανά στο μέλλον. 
Τον προκαλούμε λοιπόν, αν αντέχει, να εγκαταλείψει την ασφάλεια των 

μονολόγων και να προσέλθει σε δημόσιο ανοικτό διάλογο, εφ’ όλης της 

ύλης, με όλους όσους επιχείρησε, ανεπιτυχώς και σκόπιμα να απαξιώσει. 
Αν δεν το πράξει, θα γίνει προφανές στον ελληνικό λαό, το μέγεθος της 

απουσίας επιχειρημάτων που τον χαρακτηρίζει. 
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http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8734.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8734.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8734.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Επίσης τον ενημερώνουμε ότι άν τυχόν, κατά παράβαση κάθε πολιτικής 

ηθικής, προχωρήσει σε αυθαίρετες και επιλεκτικές αποπομπές 

συναδέλφων από τον ΕΟΠΥΥ επειδή διεκδικούν το συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα τους να αμείβονται για την εργασία που 

προσφέρουν, αυτό θα θεωρηθεί πολιτική και συνδικαλιστική δίωξη και ως 
τέτοια θα αντιμετωπισθεί από το σύνολο του ιατρικού σώματος, την 

κοινωνία και την ελληνική Δικαιοσύνη. 
Ποιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Προχωρά σε 1 δις περικοπές με θύματα τους ίδιους τους ασφαλισμένους 
που από 1/10 θα πληρώνουν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή για τα επώνυμα 

και πρωτότυπα φάρμακα. 
Επιχειρεί σημαντικά κουρέματα στις παρακλινικές και εργαστηριακές 

πράξεις, με άμεσο αποτέλεσμα το κλείσιμο εργαστηρίων – ιατρείων και 
διαγνωστικών κέντρων. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την μείωση της 

πρόσβασης των ασφαλισμένων σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 
Λέει ανακρίβειες όταν υποστηρίζει ότι έχουμε πληρωθεί μέχρι και τον 

Απρίλιο καθώς συνεχίζει να οφείλει το 10% από τον Ιανουάριο. 

Ξαναθυμίζουμε ότι τα χρέη του οργανισμού είναι 260 εκ. για το 2012 και 
1110 εκ. για το 2010 και 2011 

Η μαύρη τρύπα του ΕΟΠΥΥ πράγματι είναι 2 δις, με αποκλειστική ευθύνη 
της διοίκησης και όχι των παρόχων καθώς αυτή απέτυχε στην εφαρμογή 

και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Σε κάθε 
περίπτωση έπρεπε να ενημερώσει τους παρόχους εγκαίρως για το 

έλλειμμα και όχι να τους αφήνει να συσσωρεύουν χρέος. 
Μας είπε ότι οι Έλληνες ασθενείς έχουν ό,τι ζητήσουν ξεχνώντας τα 

τεράστια ελλείμματα σε γιατρούς και φάρμακα, τις συμμετοχές που τους 
αναγκάζει να πληρώνουν, ακόμα και στα δημόσια νοσοκομεία, την αύξηση 

της εισφοράς των ασφαλισμένων του ΟΓΑ, το 25% της συμμετοχής στο 
φάρμακο, το 15% συμμετοχής στα παρακλινικά, τα ράντζα και τις ουρές 

στα ιατρεία του δημόσιου συστήματος. Πρόσφατα δε αυξάνει δραματικά τα 
χαράτσια και την συμμετοχή τους στην αγορά φαρμάκων. 

Μας ζητά μία νέα κοινωνική συμφωνία όταν στην πραγματικότητα απλά 

μας ανακοινώνει την χρεωκοπία του ταμείου. 
Μας ενημερώνει ότι με το 1,5 δις που αναμένει από τα νέα δάνεια θα 

κλείσει πρώτα το έλλειμμα των 2 δις του 2012 και με ότι μείνει θα 
πληρώσει τα χρέη ύψους 3,5 δις για το 2010 και 2011. 

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ είναι, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του, 
επισήμως αναγνωρισμένο σωματείο από την Ελληνική Πολιτεία με την υπ’ 

αρίθμ. 60/2012 διαταγή αναγνώρισης του μονομελούς πρωτοδικείου 
Αθηνών και νομίμως εκπροσωπεί όλους τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, τα δε 

εγγεγραμμένα μέλη της ξεπερνούν το 50% των συμβεβλημένων με τον 
ΕΟΠΥΥ ιατρών. ΟΛΟΙ δε έχουν αποστείλει εδώ και καιρό υπογεγραμμένες 

τις συμβάσεις στον ΕΟΠΥΥ, έχουν λάβει αριθμό σύμβασης και τέλος έχουν 
εισπράξει ποσά από τον ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες που παρείχαν. 

Είναι αδύνατος ο σχεδιασμός πολιτικών υγείας σε συνθήκες ισοπέδωσης 
θεσμών όπως πχ η μη αναγνώριση της αμειβόμενης εργασίας, με τον 

εκβιασμό ότι υπάρχουν και άλλοι ιατροί σε κατάσταση εξαθλίωσης τους 
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οποίους προτίθεται να εκμεταλλευτεί το σύστημα !!  Ο κ. Μ. Σαλμάς 

θεωρεί τη στάση πληρωμών 4 μηνών μη σημαντική. Πρέπει να 

απαντήσουμε ότι η συνολική στάση πληρωμών είναι πάνω από 2 έτη και 
ότι τα ιατρεία μας είναι σε κατάσταση χρεοκοπίας. 

Οι υπέρογκες δαπάνες υγείας στην Ελλάδα δεν οφείλονται στους ιατρούς 
και τους λοιπούς παρόχους υγείας, αλλα στις πολυετείς λανθασμένες 

πολιτικές του πολυσπάταλου κομματικοποιημένου κράτους που 
δημιούργησε, τροφοδότησε και συντήρησε τις πελατειακές σχέσεις. 

Καλούμε τους πολίτες και τους ιατρούς να σταματήσουν την εξαθλίωση 
των υπηρεσιών υγείας. Ζητάμε από τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζο 

και το σύνολο του πολιτικού κόσμου να παρέμβουν άμεσα, να 
αποκαταστήσουν τον δημοκρατικό διάλογο και να αποτρέψουν κάθε 

απόπειρα πολιτικής ή συνδικαλιστικής δίωξης οποιουδήποτε λειτουργού 
Υγείας. Καλούμε τέλος την Ελληνική Κοινωνία να καταδικάσει την 

παραπληροφόρηση και την απαξίωση του ΕΟΠΥΥ 
 Η ΔΕ της ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ 
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Θεματολογία:  

Σημαντική αναρτηση συναδέλφου στο facebook 

 
Μέσο: 
http://www.mypharm.gr/  
  

Δημοσίευμα: 
http://www.mypharm.gr/node/5936 

 

 

Αγαπητε ασφαλισμένε,απο αυριο 1/10, με αιφνιδιαστική απόφαση ο 

ΕΟΠΥΥ αυξάνει ραγδαία τη συμμετοχή σου στα φάρμακα. Η απόφαση 
πέρασε στα μουλωχτά από τα ΜΜΕ και δυστυχώς θα ενημερωθείς μόνο 

στο ... ταμείο. Ο γιατρός οφείλει να σε ενημερώνει από δω και πέρα για το 
φθηνότερο γενόσημο, σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρύνεσαι με τη 

διαφορά. Για παράδειγμα το Plavix, ενω μεχρι πριν λίγο καιρό είχε 10% 
συμμετοχή, πήγε πρόσφατα στο 25% και από αύριο εκτινάσσεται σε 

~45% συμμετοχή!!! 

 

  
 

http://www.mypharm.gr/node/5936
http://www.mypharm.gr/node/5936

