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Τίτλος : 
 
 

Χιλιάδες ανασφάλιστοι ασθενείς  
 

Μέσο :  
http://www.neakriti.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=983161&srv=94 
Νοσοκομεία που καλούνται να δείξουν το ανθρώπινό τους πρόσωπο ακόμα και όταν τα 

περιστατικά δεν είναι επείγοντα, χιλιάδες ανασφάλιστοι ασθενείς που εμφανίζονται 

ανήμποροι να πληρώσουν τα νοσήλια, με τα νούμερα να αυξάνονται ραγδαία, είναι η 

σημερινή πραγματικότητα που σημειώνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.  
 

Στοιχεία που επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ της "ΚΡΗΤΗ ΤV" αναφορικά με τη σοκαριστική 

αύξηση των ανασφάλιστων ασθενών παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας ο Ανδρέας 

Λυκουρέντζος. Σύμφωνα με αυτά, μόνο στο ΠΑΓΝΗ το κόστος νοσηλείας των 

ανασφάλιστων ξεπέρασε το 1 εκατ. το 2011, ενώ από τις αρχές του 2012 έως τον Αύγουστο 

άγγιξε τις 800.000 ευρώ, με τα νούμερα να μιλούν από μόνα τους για τις επικίνδυνες 

διαστάσεις που παίρνει το φαινόμενο.  

 

Αναφορικά με τις δαπάνες που δόθηκαν για τους ανασφάλιστους νοσηλευόμενους το 2010 

ανήλθαν στα 72.350.000 ευρώ για τους Έλληνες πολίτες και στα 16.365.000 για τους 

αλλοδαπούς. Το 2011 η ίδια δαπάνη για τους Έλληνες άγγιξε τα 79.750.000 ευρώ και για 

τους αλλοδαπούς στα 4.969.000. Το έτος που διανύουμε ήδη η δαπάνη έχει πάρει 

ανησυχητικές διαστάσεις, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μόνο για το πρώτο 

εξάμηνο του 2012 για τους Έλληνες, η δαπάνη έφτασε στα 45.413.000 και για τους 

αλλοδαπούς στα 2.856.000.  
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Κάνουν ό,τι μπορούν  

 

Από την πλευρά τους πάντως οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων 

κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να εξυπηρετήσουν κάθε περιστατικό με τα όποια 

μέσα διαθέτουν, με το γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου κ. 

Γιώργο Βιτώρο να επισημαίνει ότι «προσπαθούμε να βρίσκουμε συνεχώς τρόπους 

προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες που φτάνουν στο νοσοκομείο 

αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα».  

«Χιλιάδες πρώην ασφαλισμένοι αυτήν τη στιγμή δεν έχουν ένα βιβλιάριο υγείας για να 

επισκεφτούν το γιατρό. Τα πράγματα είναι τραγικά», σημειώνει ο πρόεδρος του Εργατικού 

Κέντρου Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης.  

Ο υφυπουργός Υγείας διευκρίνισε πάντως ότι οι Έλληνες πολίτες που περιήλθαν σε 

κατάσταση οικονομικής αδυναμίας λόγω οφειλών προς τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο 

ανήκουν, οπότε και δεν καλύπτονται πλέον από αυτόν ως προς την ιατροφαρμακευτική και 

νοσοκομειακή τους περίθαλψη και εφόσον προκύψει ότι δεν ασκούν κάποια επαγγελματική 

δραστηριότητα, θα εφοδιάζονται με πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας και έκδοση 

βιβλιαρίου ανασφάλιστου. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, η παροχή αυτή θα αφορά μόνο τους 

πολίτες εκείνους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρήζουν 

νοσοκομειακής περίθαλψης ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  

 

 

Εμβολιασμοί ανασφάλιστων 

 

Δεκαπλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια οι ανασφάλιστοι στο Ηράκλειο, με τα στοιχεία που 

καταδεικνύουν παράλληλα την αύξηση της ανεργίας να είναι ανατριχιαστικά. Αποτέλεσμα 

αυτού; Ανασφάλιστοι γονείς, ανεμβολίαστα παιδιά. Το γεγονός αυτό έχει φτάσει σε 

απόγνωση τους αρμόδιους φορείς, που στην προσπάθειά τους να θωρακίσουν τη δημόσια 

υγεία, τουλάχιστον μέσα στα σχολεία, προχωρούν ήδη στον εμβολιασμό ανασφάλιστών 

μαθητών.  

«Φέτος έχουν δοθεί περίπου 600 δόσεις εμβολίων και αυτήν τη στιγμή με επιστολές μας στα 

σχολεία ζητάμε να μας ενημερώσουν με συγκεκριμένα νούμερα για τον αριθμό των 

ανασφάλιστων μαθητών που φοιτούν και τι εμβόλια πρέπει να τους γίνουν προκειμένου να 

προχωρήσουμε τη διαδικασία εμβολιασμού τους», τόνισε η αρμόδια αντιδήμαρχος Δέσποινα 

Συγγελάκη.  

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη στο Ηράκλειο βρίσκονται και άλλοι εμβολιασμοί, όπως για τη 

φυματίωση, ενώ από τη Δευτέρα ξεκινά και ο αντιγριπικός εμβολιασμός για τους 

ανασφάλιστους, που θα υλοποιείται από τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τα Αγροτικά 

Ιατρεία και το Υγειονομικό.   

 

Η Πρόνοια  

 

Σε καθημερινή σχεδόν βάση, ωστόσο, άνθρωποι οικογενειάρχες, που βρέθηκαν από τη μια 

στιγμή στην άλλη στο περιθώριο χωρίς δουλειά και χωρίς κάποιο εισόδημα, βρίσκουν ένα 

στήριγμα, ένα χέρι βοηθείας στα γραφεία της Πρόνοιας. «Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους 

μέσης παραγωγικής ηλικίας που έχουν μείνει άνεργοι και δεν μπορούν πλέον να καλύψουν 

τις ασφαλιστικές τους  εισφορές. Συνέπεια αυτού είναι να σημειώνεται υπερδιπλασιασμός 

των ανασφάλιστων. Καθημερινά το αρμόδιο τμήμα κατακλύζεται από συνανθρώπους μας 
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που ζητούν βιβλιάριο της Πρόνοιας για την περίθαλψή τους», είπε η κ. Συγγελάκη 

περιγράφοντας το πρόβλημα που παρουσιάζεται.  
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Τίτλος : 
Εξηγήσεις για το rebate θα ζητήσει ο Αμπατζόγλου από 
τον Σαλμά  

Μέσο :  

http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 
  

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/11/rebate_4.html 

Έγγραφες εξηγήσεις σχετικά με την πληροφορία του ygeia360.gr για την 

επιβολή αναδρομικού rebate 5% στους φαρμακοποιούς, αναμένεται να ζητήσει 

την Κυριακή 4 Νοεμβρίου ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου από τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά. 
 
 
 
 
ygeia360.gr

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/11/rebate_4.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/11/rebate_4.html
http://www.ygeia360.gr/el/news/item/1839-ekshghseis-gia-to-rebate-tha-zhthsei-o-ampatzogloy-apo-ton-salma
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Τίτλος : 

Πρόεδρος ΕΔΟΕΑΠ: Εκτός της Βούλτεψη, μην έρθει άλλος 
βουλευτής της ΝΔ για φάρμακα!  
 

Μέσο :  

http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6526.html 

Έξαλλη είναι η Πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ, Ελένη Σπανοπούλου, με τους εννέα 
βουλευτές-δημοσιογράφους της Νέας Δημοκρατίας, που ψήφισαν την 
τροπολογία Στουρνάρα, για την ένταξη του Ταμείου των δημοσιογράφων στον 
ΕΟΠΥΥ. 
   
Η πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ, μιλώντας στον NovaΣΠΟΡ FM, τους 
προειδοποίησε να μην πάνε να ξαναπάρουν φάρμακα από το ταμείο, μιας 
και δεν ανήκουν πλέον σ΄αυτό! Εξαίρεση αποτελεί η... 
 
 
 
... Σοφία Βούλτεψη, η οποία ναι μεν υπερψήφισε την τροπολογία αλλά 
επιχειρηματολόγησε κατά της στον υπουργό Οικονομικών προσπαθώντας να 
τον πείσει να την αποσύρει. 
 
«Υπάρχουν εννέα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι δημοσιογράφοι κι 
επέλεξαν τη γραμμή του κόμματος κι όχι την καταψήφιση των μέτρων. Επέλεξαν 
να ψηφίσουν την τροπολογία, δηλαδή τη διάλυση του ταμείου μας. Δικαίωμά 
τους, αλλά πλέον δεν ανήκουν στα ταμεία μας. Δεν θα ξαναέρθει να πάρει κανένας 
φάρμακα με απόδειξη. Μοναδική εξαίρεση η Σοφία Βούλτεψη, που έκανε 
προσπάθεια να πείσει τον κ. Στουρνάρα να αποσύρει την τροπολογία», δήλωσε 
χαρακτηριστικά η Ελένη Πετροπούλου. 
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