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Τίτλος : 

Μάριος Σαλμάς: "Δεν δικαιολογείται καμία έλλειψη, 
κανενός φαρμάκου στα φαρμακεία" 
Μέσο :  

http://www.pharmacorner.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.pharmacorner.gr/eidiseis/9351-marios-salmas.html 
 

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλμάς, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη 

Βουλή και αναφερόμενος στο θέμα των ελλείψεων φαρμάκων, ανέφερε ότι "Δεν 

δικαιολογείται καμία έλλειψη, κανενός φαρμάκου στα φαρμακεία... Οι φαρμακοποιοί, όπως 

συμβαίνει πάντα, όταν οι τιμές των φαρμάκων πέφτουν, προσπαθούν να έχουν τα ράφια τους 

άδεια για να τα γεμίσουν με τις χαμηλότερες τιμές των φαρμάκων. Αυτή είναι η 

πραγματικότητα."  

Συγκεκριμένα ο κ. Σαλμάς ανέφερε: 

"Με αφορμή των Δελτίο Τιμών, τις τελευταίες μέρες γίνεται μια κουβέντα για ελλείψεις 

φαρμάκων στα φαρμακεία και πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν δικαιολογείται καμία 

έλλειψη, κανενός φαρμάκου στα φαρμακεία.  

Καμία εταιρεία δεν έχει κάνει αίτηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για να αποσύρει 

φάρμακο. Και ξέρετε γιατί; Γιατί στα φάρμακα που είναι προστατευόμενα, που είναι σε 

πατέντα, αλλά και αυτά που είναι off patent και δεν έχουν γενόσημα, δηλαδή τα μοναδικά, 

τα προστατεύσαμε να είναι στον μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης. Άρα 
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στην ίδια τιμή πουλιούνται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, άρα δεν υπάρχει λόγος να 

αποσυρθεί. 

Στα υπόλοιπα που έχουν γενόσημα φάρμακα και που δεν υπήρξε αυτή η προστασία στο 

κατώφλι των τριών φθηνότερων, αν θέλει κάποις να αποσύρει τα off patent, ας τα αποσύρει, 

υπάρχουν φθηνότερα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν ισχύει.  

Αυτό που ίσχυε ήταν ότι οι φαρμακοποιοί, όπως συμβαίνει πάντα, όταν οι τιμές των 

φαρμάκων πέφτουν, προσπαθούν να έχουν τα ράφια τους άδεια για να τα γεμίσουν με τις 

χαμηλότερες τιμές των φαρμάκων. Αυτή είναι η πραγματικότητα." 
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Τίτλος : 

AN ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ....(FACEBOOK) 

Μέσο :  

http://www.mypharm.gr/ 
  

Δημοσίευμα: 
http://www.mypharm.gr/node/6269 

 

ΕΑΝ, για κάποιον λόγο, ήθελα να κλείσω μερικές εκατοντάδες (γιατί όχι και χιλιάδες!) 

φαρμακεία θα ακολουθούσα μερικά πολύ απλά βήματα: Θα έφτιαχνα ένα εννιαίο ταμείο, 

ώστε να έχω συνολικό έλεγχο της κατάστασης, θα μείωνα δραστικά τις τιμές φαρμάκων, θα 

κατέτασσα τα σκευάσματα σε υποκατηγορίες( ΦΥΚ, ΜΗΣΥΦΑ, θετικές/αρνητικές λίστες) 

ώστε να μπορώ να "κάνω παιχνίδι" πιο εύκολα, θα καταργούσα τις εκπτώσεις, θα μείωνα το 

ποσοστό κέρδους, θα καθυστερούσα όσο περισσότερο γίνεται τις πληρωμές, θα τούς 

τρέλαινα σε έμμεσες και άμεσες φορολογήσεις, θα τούς έδινα την δραστική αλλά με τον 

απαράβατο όρο υποκατάστασης μόνο με το φθηνότερο γενόσημο (ώστε να διευκολύνονται 

κάθε φορά συγκεκριμένα δίκτυα διανομής...), θα τούς ξαναμείωνα τις τιμές ώστε να 

πλησιάσουν το κόστος...πασατέμπου, θα έδινα γαλάτα, OTC, γνωστά παραφάρμακα σε άλλα 

δίκτυα διανομής, θα τούς άφηνα κάπου κάπου να εκτονώνονται με καμιά κινητοποίηση, με 

καμιά κουβέντα παραπάνω στα blog, αλλά επί της ουσίας αντίσταση δεν θα συναντούσα...  

ΕΑΝ, για κάποιον λόγο, ήθελα... 

ΛΟΙΠΟΝ;... 

ΔΙΚΟ ΣΑΣ!!! 

http://www.mypharm.gr/node/6269
http://www.mypharm.gr/node/6269
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Τίτλος : 
ΠΑΣΙΔΙΚ: Αίτημα για συνάντηση με τον Πρόεδρο του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Παπαγεωργόπουλο  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-
post_155.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_camp

aign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 
Προς Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Ελ. Παπαγεωργόπουλο Αθήνα, 12/11/2012 

 
 

Θέμα : Αίτημα για συνάντηση 
 

 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 
 

Πρώτα απ’ όλα, σας ευχόμαστε υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία στο 
δύσκολο έργο που αναλαμβάνετε. 

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας θα έπρεπε να 
λειτουργεί στη χώρα μας από πολλά χρόνια, όπως συμβαίνει και σε πολλές 

άλλες προηγμένες κοινωνίες. Δυστυχώς όμως και σ’ αυτήν την περίπτωση, 
όπως και σε πολλές άλλες, όλα έγιναν την τελευταία στιγμή, χωρίς 

εμπεριστατωμένη μελέτη, με πρόχειρο και ελλιπή σχεδιασμό και ακόμα πιο 
πρόχειρη εφαρμογή αυτού του σχεδίου. 

 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μία θετική και απαραίτητη ενέργεια, όπως ήταν η 

δημιουργία του Οργανισμού, κινδυνεύει να απαξιωθεί και να μετατραπεί σε 
άλλη μία υπηρεσία του δημοσίου τομέα, η οποία δημιουργεί μόνο 

ελλείμματα χωρίς να παράγει ουσιαστικό έργο. 
 

Γι’ αυτό τον λόγο πιστεύουμε, ιδιαίτερα σ’ αυτήν τη δύσκολη περίοδο που 
αναλαμβάνετε τα νέα σας καθήκοντα, ότι είναι απαραίτητο να έχετε τη 

μέγιστη δυνατή συνεργασία με τους προμηθευτές σας, παρόχους 

υπηρεσιών υγείας, για να βρούμε τις καλύτερες λύσεις, που θα 
βελτιώσουν την λειτουργία του, θα εξορθολογίσουν τις δαπάνες του και 

θα προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του. 
 

Μετά λοιπόν από ένα χρόνο λειτουργίας του Οργανισμού με αρκετά 
προβλήματα και ασταθή πορεία, θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να γίνει ένας 

απολογισμός και του έργου του, αλλά και της μεταξύ μας σχέσης και να 
οργανώσουμε από κοινού την μετέπειτα πορεία του σε ότι αφορά την 
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παροχή υπηρεσιών υγείας, για να μπορέσει ο Οργανισμός να γίνει: α) 

προσιτός, χρήσιμος και ωφέλιμος για τους ασφαλισμένους, β) διαφανής, 

συνεπής και λειτουργικός για τους συνεργαζόμενους με αυτόν παρόχους, 
γ) παραγωγικός, αποδοτικός και αποτελεσματικός για αυτόν τον ίδιο. 

 
Κλείνοντας, είμαστε σίγουρα ότι γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών και επ’ αυτού θα πρέπει να έχουμε ένα ειλικρινή 
και εποικοδομητικό διάλογο, άμεσα. Δυστυχώς η οικονομική μας 

κατάσταση είναι τραγική και δεν μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε για το 
μέλλον αφού δεν έχουμε εξασφαλίσει το παρόν, ενώ κάποια από τα μέλη 

μας έχουν ήδη διακόψει δραστηριότητα και αρκετά άλλα δεν θα 
καταφέρουν να διανύσουν το 2013. 

 
 

Μετά τιμής 
 

 

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Γιώργος Βουγιούκας     Ιωάννης Καραμηνάς 
 

Ιατρός Ακτινολόγος        Βιοχημικός 
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Τίτλος : 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ 12-11-2012  
 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/12-11-
2012.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign

=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 
Aθήνα 12.11.2012  

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, στη 
συνεδρίαση της 9/11/12, συζήτησε την κατάσταση που διαμορφώνεται 

στο χώρο της υγείας, μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου - με τη 
νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης - από την πλειοψηφία της 

βουλής και ομόφωνα διαπίστωσε ότι τα νέα μέτρα θέτουν σε διωγμό την 

υγεία και τους λειτουργούς της.  
 

Οι καταστροφικές περικοπές των δημοσιων δαπανών για την υγεία, η 
μισθολογική εξόντωση των νοσοκομειακών ιατρών, η επιβολή της 

υποχρεωτικής αναγραφής μόνο της δραστικής ουσίας στη 
συνταγογράφηση, η κάλυψη μόνο του φθηνότερου γενοσημου από τον 

ΕΟΠΥΥ, η καταστροφή των αυτοαπασχολούμενων με την ψευδεπίγραφη 
πλήρη «απελευθέρωση», δηλαδή, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, 

έρχονται να ανατρέψουν κάθε προστασία στην άσκηση της ενδεδειγμένης 
ιατρικής και θεραπευτικής πρακτικής. Μετατρέπουν δε, τους ασθενείς σε 

πειραματόζωα χάριν υποταγής στις δογματικές επιταγές των δανειστών, 
που η κυβέρνηση υλοποιεί χωρίς αντιστάσεις, εξυπηρετώντας την επιβολή 

και την επικυριαρχία των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων του 
χώρου της υγείας.  

 

Καλούμε τους ιατρούς να συνεχίσουν στην συνταγογράφηση – τόσο στην 
ηλεκτρονική όσο και στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς - να αναγράφουν 

το φαρμακευτικό σκεύασμα που κρίνουν κατάλληλο για τον ασθενή τους. 
Επιπλέον, να προσθέτουν στην συνταγή την επισήμανση πως δεν 

επιτρέπεται αλλαγή στο φαρμακευτικό σκεύασμα καθώς και ότι όποιος 
αλλάξει την επιλογή του ιατρού προκαλεί αντιποίηση του ιατρικού 

επαγγέλματος και φέρει ποινικές ευθύνες.  
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Τα νέα μέτρα επιβαρύνουν τον ασθενή για κάθε συνταγή και κάθε 

εισαγωγή σε δημόσιο νοσοκομείο. Δυσκολεύουν την πρόσβαση του στις 

υπηρεσίες υγείας, την ώρα που, λόγω της κρίσης και των μνημονιακών 
μέτρων, έχει επιδεινωθεί σοβαρά η οικονομική του κατάσταση και ο 

αριθμός των ανεργων και ανασφάλιστων έχει φτάσει αριθμούς ρεκόρ.  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνιου Ιατρικού Συλλόγου στηρίζει την 
πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 

(ΟΕΝΓΕ) να ανοίξει τα νοσοκομεία στους ανασφάλιστους συγκεκριμένες 
μέρες, εκφράζοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη του ιατρικού σώματος 

στους χειμαζόμενους συμπολίτες μας.  
 

Το 3ο μνημόνιο ακυρώνει την αυτοτέλεια του ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ και τη 
δυνατότητα μη ένταξης του στον καταρρέοντα ΕΟΠΥΥ, με την κατάργηση 

της παραγράφου 14 του άρθρου 44 του ν.4075/2012(Α 89) και κάθε 
διοικητικής πράξης που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Επομένως, 

το ΤΣΑΥ εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ, με άμεσο κίνδυνο να καταρρεύσουν μαζί 

με τον ΕΟΠΥΥ όλες οι παροχές υγείας και να απαλλοτριωθεί η περιουσία 
του.  

 
Ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί να μείνει απαθής μπροστά στην επερχόμενη 

καταστροφή.  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνιου Ιατρικού Συλλόγου 
αποφάσισε:  

 
· Να λάβει κάθε μέτρο και να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο προκειμένου, να 

μην εφαρμοστούν τα μέτρα που οδηγούν σε ανθρωπιστική κρίση και 
καταστροφή των λειτουργών της υγείας.  

 
· Να προχωρήσει σε άμεσες δικαστικές προσφυγές σε Ελλάδα και Ευρώπη 

για ακύρωση των μέτρων που φαλκιδεύουν την ορθή άσκηση της 

ιατρικής.  
 

· Να ενημερώσει και να κινητοποιήσει άμεσα όλους τους ευρωπαϊκούς 
ιατρικούς φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να πιεστούν τα όργανα 

της Ευρωπαικής Ενωσης και οι κυβερνήσεις να μην επιτρέψουν την 
καταστροφή της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα με μέτρα που αντίκεινται 

στο κοινοτικό κεκτημένο και τους όρους άσκησης της ιατρικής.  
 

· Να αξιοποιήσει τους νομικούς του συνεργάτες προκειμένου να 
προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την κατάργηση στην 

πράξη των απαράδεκτων και επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία διατάξεων 
που αμφισβητούν ευθέως την ιατρική ευθύνη και το ιατρικό επάγγελμα.  
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Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης και 

κινητοποίησης όλων των εργαζόμενων και της κοινής γνώμης, για την 

προστασία του δικαιώματος της υγείας.  
 

Καλούνται όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας σε αγωνιστική ετοιμότητα. 
Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους μας.  

 
 

Για τον Π.Ι.Σ  
 

 
Ο Πρόεδρος                      Ο Γ. Γραμματέας  

 
 

 
Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ            Κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Τίτλος : 
Τμήματα του ΠΓΝΠ χωρίς γιατρό  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-
post_8558.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 
Μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πατρών κατέθεσε 

η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας (ΕΙΝΑ.) κατά μελών του Δ. του 
ΠΓΝΠ. 

 
Αντικείμενο της προσφυγής της αποτέλεσε η απόφασή τους να 

καταργήσουν τις εφημερίες σε εργαστήρια με αποτέλεσμα τις 

απογευματινές ώρες να μην υπάρχει γιατρός για να στηρίξει τους 
νοσηλευόμενους ασθενείς ή τα νέα περιστατικά. 

 
Οπως υποστηρίζει η διοίκηση της Ενωσης, η απόφαση για την κατάργηση 

ή σε άλλες περιπτώσεις τη δραματική μείωση των εφημεριών κλινικών και 
εργαστηρίων αφήνει τμήματα του νοσοκομείου χωρίς εφημερεύοντες 

ιατρούς (παρά την ύπαρξη χειρουργημένων νοσηλευομένων ασθενών) ή 
καταργούνται σημαντικές λειτουργίες τμημάτων που προσφέρουν 

μοναδικές για την περιφέρεια της 6ης ΥΠε υπηρεσίες, όπως θεραπείες 
καρκίνου αλλά και επείγουσες εξετάσεις για τις οποίες το πλησιέστερο 

κέντρο διακομιδής είναι η Αθήνα. 
 

Κυτταρολογικό Εργαστήριο, Γναθοχειρουργικό, Ακτινοθεραπεία, 
Ιστοπαθολογικό και Πυρηνική απονευρώνονται! 

 

PELOP.GR 
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Τίτλος : 
Ξένος Τύπος: Προϋπολογισμό λιτότητας ψήφισε η 
Ελλάδα  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-
post_6660.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm

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

 

Le Monde: «Η δόση αναμένεται ανυπόμονα 

από την Ελλάδα, καθώς τα ταμεία είναι 
άδεια» 

 

 

 
Η ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2013, κυριαρχεί στις ιστοσελίδες των 

ξένων Μέσων Ενημέρωσης.  
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«Οι Έλληνες νομοθέτες υποστηρίζουν νέες περικοπές» ο τίτλος του άρθρου στο 
ηλεκτρονικό BBC. Το άρθρο κάνει λόγο για τις μαζικές κινητοποιήσεις οι οποίες 
πέρασαν απαρατήρητες καθώς υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του ερχόμενου 
έτους. «Ο νέος ελληνικός προϋπολογισμός προβλέπει εμβάθυνση της 
χειρότερης ύφεσης οποιασδήποτε χώρας της νεότερης ιστορίας», αναφέρει ο 
ανταποκριτής. Το γεγονός ότι το χρέος αναμένεται να φτάσει το 189% του ΑΕΠ το 
2013 αναφέρει το εν λόγω άρθρο, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αντίδραση 
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα «Γι αυτό λέμε ότι είστε 
επικίνδυνος για αυτή τη χώρα». Το γεγονός ότι «η χώρα βρίσκεται στα όριά της» 
μετέδωσε το ξένο μέσο, μεταφέροντας τις δηλώσεις του κ. Ευ. Βενιζέλου. Την 
αυστηρότητα του γερμανού υπουργού οικονομικών μεταφέρει το άρθρο τονίζοντας 
πως «κανείς δεν αντιτίθεται στην εκταμίευση της δόσης, αλλά η ελληνική κυβέρνηση 
έπρεπε να πληροί τις προϋποθέσεις εδώ και μήνες». «Δεν είμαστε υπεύθυνοι για 
το κατεπείγον της κατάστασης», συνεχίζει ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, «οι 
ενδιαφερόμενοι γνώριζαν τις προθεσμίες καιρό τώρα», συμπληρώνει.  
 

«Η Ελλάδα υιοθετεί νέα διαδικασία λιτότητας για το 2013» ο τίτλος της γαλλικής 
Le Monde. Μία ανάσα χρόνου απέναντι στους δανειστές μας θα δώσει η υιοθέτηση 
αυτού του προϋπολογισμού σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη 
Στουρνάρα. «Η δόση αναμένεται ανυπόμονα από την Ελλάδα, καθώς τα ταμεία 
είναι άδεια», αναφέρεται στο άρθρο. Την αποδυνάμωση της δύναμης του ΠΑΣΟΚ 
διαγράφει το άρθρο επαναλαμβάνοντας τη δήλωση του αρχηγού του ότι η Ελλάδα 
βρίσκεται στα όριά της. Τις δηλώσεις Τσίπρα περί βιωσιμότητας του χρέους 
μεταφέρει το άρθρο τονίζοντας «το χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο, μόνο η κυρία 
Μέρκελ το πιστεύει», ενώ μετέφερε και την πρόταση του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ περί 
διαγραφής του χρέους.  
 

«Προϋπολογισμό λιτότητας ψήφισε ξανά η Ελλάδα» ο τίτλος της γαλλικής 
Figaro. Λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο Eurogroup, πολλοί Έλληνες έτρεξαν τον 
ιστορικό Μαραθώνιο, μα η πραγματική μάχη έλαβε χώρα στη Βουλή το ίδιο βράδυ, 
αναφέρει το ξένο μέσο. «Μεταξύ θυμού και μοιρολατρίας ο Έλληνας, 
βρισκόμενος αντιμέτωπος με περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, την 
απόλυση 125.000 υπαλλήλων του δημοσίου μέχρι το 2016 καθώς και με το 
σοκ των αποκρατικοποιήσεων και τις πιο ανοιχτής οικονομίας», αναφέρει 
χαρακτηριστικά το άρθρο. «Έντρομοι επενδυτές» ο μεσότιτλος του άρθρου, 
τονίζοντας πως η έκθεση της Τρόικα εξαρτάται από την ψήφιση του νέου πακέτου 
μέτρων λιτότητας καθώς και του αντίστοιχου προϋπολογισμού. «Αυτή τη φορά τα 
μέτρα θα υλοποιηθούν καθώς αφορούν τις δημόσιες δαπάνες», δήλωσε ο 
καθηγητής οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης στο γαλλικό μέσο, συμπληρώνοντας 
«η ΕΕ και το ΔΝΤ πρέπει να αποφασίσουν ποιο θα είναι μακροπρόθεσμα το 
μέλλον της Ελλάδας, καθώς όσο περνάει ο χρόνος τόσο το ελληνικό χρέος θα 
γίνεται όλο και λιγότερο βιώσιμο». 
 

ΤΟ ΒΗΜΑ 
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Τίτλος : 
Στα πρόθυρα του Kpαχ είναι τα νοσοκομεία  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/kp.html?utm_source=feedburner&u
tm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

Στα πρόθυρα του Kpαχ είναι τα νοσοκομεία  

 
 
http://www.ygeianet.gr/box/cal/32879.pdf 
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Τίτλος : 
Εκεί που τελειώνει n «δωρεάν Υγεία» αρχίζει ο... ΕΟΠΥΥ  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/n.html?utm_source=feedburner&ut

m_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

Εκεί που τελειώνει n «δωρεάν Υγεία» αρχίζει ο... ΕΟΠΥΥ  

 
 

http://www.ygeianet.gr/box/cal/32871.pdf 
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Τίτλος : 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΦΣ 10/11/2012  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/10112012.html?utm_sou
rce=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+
Medispin+%28MEDISPIN%29 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΦΣ 

 
Η δημόσια υγεία διαρκώς υποβαθμίζεται. Οι Φαρμακοποιοί μαζί με τους 

υπόλοιπους υγειονομικούς και τους εκπρόσωπους εργαζομένων και 
συνταξιούχων πρέπει να οικοδομήσουν ένα μέτωπο για την υπεράσπιση 

της Δημόσιας υγείας και την επαρκή χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ. 
 

Η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ με 0,5% του ΑΕΠ για το 2013 και 0,4% για 
το 2014 σε συνδυασμό με την ύφεση οδηγεί σε ανεπάρκεια πόρων του 

ΕΟΠΥΥ και συνεπώς σε υποβάθμιση της παρεχόμενης περίθαλψης προς 
τους Έλληνες πολίτες. 

 
Τα φαρμακεία είναι σε δεινή θέση. 

 

Προκειμένου να λειτουργήσουν και να προμηθεύσουν με φάρμακα τους 
ασφαλισμένους, δανείζονται χωρίς να πληρώνονται, πληρώνουν φόρους 

και ΦΠΑ επί μη εισπαραχθέντων. 
 

Την κατάσταση αυτή επιβαρύνει η εξωφρενική απαίτηση του ΕΟΠΥΥ να 
εισπράττει έκπτωση ενώ δεν έχει πληρώσει εντός συμβατικών 

ημερομηνιών. 
 

Η πλήρης αποπληρωμή των οφειλομένων για τα οποία υπάρχει 
συγκεκριμένη κυβερνητική δέσμευση αλλά και η αποπληρωμή των χρεών 

όλων των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ ταμείων είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση επιβίωσης για τα φαρμακεία. 

 
Επιμένουμε για τον συμψηφισμό με την Εφορία και ζητάμε να μην υπάρχει 

εξοντωτική φορολογία. 

 
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 
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1. 24ωρη πανελλαδική απεργία την ημέρα της συζήτησης στην Βουλή για 

την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου που αφορούν στην Υγεία (θα 

ενημερωθείτε εγκαίρως)  
 

2. 48ωρη πανελλαδική απεργία στις 26 και 27 Νοεμβρίου και Γενική 
Συνέλευση που θα εκτιμήσει την πορεία των πληρωμών και όλο το 

διεκδικητικό πλαίσιο 
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Τίτλος : 
Με 167 "ναι", 128 "Οχι" και 4 "παρών" υπερψηφίστηκε ο 
τέταρτος Μνημονιακός Προϋπολογισμός  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/167-128-
4.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fe
ed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

Mε δώδεκα απώλειες από την αρχική δύναμη της τρικομματικής 

κυβέρνησης, δηλαδή από τους 179 βουλευτές, έλαβε 167 "ναι" και 

υπερψηφίστηκε, όπως αναμενόταν ο τέταρτος μνημονιακός 
Προϋπολογισμός από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και την ΔΗΜΑΡ. Συνολικά 128 

ήταν τα "όχι" και τέσσερις βουλευτές δήλωσαν "παρών". 
 

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 
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