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Τίτλος : 
Για διακοπές στο…ΕΣΥ! Τι θα κάνουν οι τουρίστες στο 
μέλλον στην Ελλάδα; 

Μέσο :  

http://www.newsnow.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsnow.gr/article/273119/gia-diakopes-stoesy-ti-tha-

kanoun-oi-touristes-sto-mellon-stin-ellada.html 
 

Αν μέχρι σήμερα είχατε σκεφτεί ότι η Κέρκυρα και η Ρόδος είναι ιδανικές μόνο για βουτιές 

και καλοκαιρινές διακοπές, θα πρέπει να αλλάξετε άποψη. Η κυβέρνηση και το υπουργείο 

Υγείας σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν ποικιλοτρόπως τους πανέμορφους καλοκαιρινούς 

προορισμούς της χώρας μας. Τι ακριβώς σχεδιάζουν και τι θα βγει από την «επιχείρηση»: 

Διακοπές στο ΕΣΥ Φανταστείτε μία οικογένεια που ένα μέλος της αντιμετωπίζει ένα 

σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να ζουν σε γκρίζους ρυθμούς μέχρι ο 

ασθενής να υποβληθεί σε κάποια επέμβαση και να αποθεραπευθεί.  

 

Αν μέχρι σήμερα είχατε σκεφτεί ότι η Κέρκυρα και η Ρόδος είναι ιδανικές μόνο για βουτιές 

και καλοκαιρινές διακοπές, θα πρέπει να αλλάξετε άποψη. Η κυβέρνηση και το υπουργείο 

Υγείας σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν ποικιλοτρόπως τους πανέμορφους καλοκαιρινούς 

προορισμούς της χώρας μας. Τι ακριβώς σχεδιάζουν και τι θα βγει από την «επιχείρηση»: 

Διακοπές στο ΕΣΥ Φανταστείτε μία οικογένεια που ένα μέλος της αντιμετωπίζει ένα 

σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να ζουν σε γκρίζους ρυθμούς μέχρι ο 

ασθενής να υποβληθεί σε κάποια επέμβαση και να αποθεραπευθεί.  

 

Πως μπορούν να δημιουργηθούν αυτά τα πολλά υποσχόμενα πακέτα θεραπείας την ώρα που 

τα νοσοκομεία παραπαίουν από έλλειψη κονδυλίων και προσωπικού; Παραμένει μάλλον ένα 

αναπάντητο ερώτημα.  

http://www.newsnow.gr/article/273119/gia-diakopes-stoesy-ti-tha-kanoun-oi-touristes-sto-mellon-stin-ellada.html
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Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας πάντως σχεδιάζει να υλοποιήσει άμεσα τον τουρισμό 

υγείας ώστε να εξοικονομήσει πολλά εκατ. ευρώ (όπως δηλώνει) και να προσελκύσει ξένους 

τουρίστες.  

Όπως διευκρινίζει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος: «Πρόκειται να διαμορφωθεί 

ένα σύστημα παροχής ολοκληρωμένων υγειονομικών και τουριστικών υπηρεσιών, το οποίο 

θα έχει την ευελιξία και τη δυναμικότητα ανταπόκρισης στις ειδικότερες ανάγκες και 

επιλογές κάθε ασθενή. Είναι γνωστό ότι ο παγκόσμιος ετήσιος κύκλος εργασιών στον 

Τουρισμό Υγείας εκτιμάται σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ και η Ελλάδα φιλοδοξεί να 

κερδίσει ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς».  

 

Στο πλαίσιο αυτό θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και σχετικός νόμος ο οποίος θα προβλέπει 

όλες τις προϋποθέσεις. 

 

Με βάση τους σχεδιασμούς θα υπάρξουν Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα τα 

γνωστά και ως ΣΔΙΤ.
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Τίτλος : 
Σοβαρή καθυστέρηση στο πρόγραμμα των 
συγχωνεύσεων στο ΕΣΥ 

Μέσο :  

http://www.newsnow.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsnow.gr/article/272944/sovari-kathysterisi-sto-
programma-ton-sygxonefseon-sto-esy.html 

Καθυστερήσεις στο πρόγραμμα καταργήσεων και συγχωνεύσεων νοσηλευτικών μονάδων 

του ΕΣΥ παραδέχθηκε την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου ο υπουργός Υγείας. Ο Ανδρέας 

Λυκουρέντζος άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο το υπουργείο Υγείας να μην 

"πιάσει" τελικά ούτε το ήμισυ του στόχου των 661 λιγότερων κλινικών, τμημάτων και 

εργαστηρίων στο ΕΣΥ μέχρι το τέλος του 2012. 

 

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, ο υπουργός Υγείας δήλωσε 

χαρακτηριστικά: "Δεν ξέρω ακόμη, θα δούμε τα στοιχεία". 

Επίσης, απαντώντας στην ίδια ερώτηση, ο Ανδρέας Λυκουρέντζος υπογράμμισε ότι "δεν 

υπάρχουν αντιδράσεις στο πρόγραμμα συγχωνεύσεων στο ΕΣΥ", καθώς και ότι "οι οποίες 

αντιδράσεις από ορισμένους δημάρχους δεν θα μας σταματήσουν", ενώ επεσήμανε ότι "δεν 

επιχειρούμε βιαία, αλλά με διάλογο και συνεργασία". 

 

Β.Β. 

YGEIA360.GR 

medispin
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Τίτλος : 

Νοσοκομείο Λήμνου: σε κίνδυνο οι ζωές των ασθενών. 
Κατάληψη του γραφείου της διοίκησης από την ένωση 
γιατρών (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ (blog)) 

Μέσο :  

http://www.ygeianet.gr/  
 

Δημοσίευμα: 
http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=32971 
Σε κατάληψη του γραφείου της διοικήτριας του νοσοκομείου προχώρησε σήμερα η Ένωση 

Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Λήμνου.  

Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν όλα τα φλέγοντα ζητήματα της λειτουργίας του 

νοσοκομείου τα οποία καθημερινά αυξάνονται και ο κίνδυνος οριστικής κατάρρευσης είναι 

πια όχι μόνο ορατός, αλλά βρίσκεται πολύ κοντά. 

Ειδικότερα τέθηκε το θέμα της λειτουργίας για το Δεκέμβριο που: 

1. Το νοσοκομείο μένει με 4 αγροτικούς, από τους 10 που πρέπει να είναι κανονικά  

2. Αποχωρούν λόγω λήξης της θητείας τους 4 επικουρικοί γιατροί (παθολόγος, 

ουρολόγος, οφθαλμίατρος, ορθοπεδικός)  

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει οι 4 αγροτικοί γιατροί να καλύπτουν: 

 Τα 5 αγροτικά ιατρεία του νοσοκομείου (Κοντοπουλίου, Μούδρου, Πορτιανού, 

Ατσικής και Αγίου Ευστρατίου  

 Τα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου και  

 Μαζί με τους ειδικευόμενους τις εφημερίες του νοσοκομείου  

Από τις 7 θέσεις ειδικευομένων καλυμμένες είναι οι 5 και σε λίγο χρονικό διάστημα με 

πρωτοβουλία της διοίκησης η μία θα μετατραπεί σε θέση οφθαλμίατρου ο οποίος δεν 

γνωρίζουμε ακόμη πως θα εφημερεύει. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ενώ το ελάχιστο που χρειάζεται το νοσοκομείο για 

εφημέρευση στα εξωτερικά ιατρεία είναι 2 άτομα απαιτούνται δηλαδή 60-62 μέρες για την 

κάλυψή τους και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι 2 αγροτικοί θα κάνουν τις εφημερίες τους 

στο Άγιο Ευστράτιο (αν δεχτεί η Μυτιλήνη να καλύπτει το άλλο 15μερο) για την κάλυψη 

του νοσοκομείου απομένουν μόνο 7 γιατροί που μπορούν με βάση το νόμο να καλύπτουν 

μόνο 49 μέρες, πράγμα που σημαίνει ότι για πολλές μέρες το μήνα το νοσοκομείο θα μένει 

να εφημερεύει μόνο με ένα γιατρό χωρίς ειδικότητα μια και οι ειδικοί γιατροί του 

νοσοκομείου  εφημερεύουν σε εφημερίες ετοιμότητας. 

Παράλληλα πολλές κλινικές με πρώτη την Παθολογική και το Αναισθησιολογικό μένουν με 

ένα γιατρό μόνο πράγμα που κάνει τη λειτουργία τους από προβληματική έως επικίνδυνη. 

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=32971
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Με βάση τα παραπάνω καθώς τα γενικότερα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη 

συνένωση με το Βοστάνειο και τις περικοπές στην υγεία καθώς και από τη γεωγραφική θέση 

του νησιού οι νοσοκομειακοί γιατροί αποφάσισαν ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η 

λειτουργία του νοσοκομείου χωρίς να μπει σε κίνδυνο η υγεία και η ζωή των ασθενών. 

Σε όλα τα παραπάνω η διοικήτρια δεν είχε να δώσει καμιά απάντηση και το μόνο που είπε 

είναι ότι θα ενημερώσει στη Μυτιλήνη τον διοικητή για να ζητήσει οδηγίες. 

Το πρόβλημα είναι άμεσο και δεν επιτρέπεται κανενός είδους καθυστέρηση καθώς οι ζωές 

μας μπαίνουν σε κίνδυνο. 
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Τίτλος : 
Κλείνουν τα φαρμακεία στις 26 & 27 Νοεμβρίου  

Μέσο :  

http://www.onair24.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.onair24.gr/news/category/1/content/71122 

Κλειστά θα παραμείνουν στις 26 και 27 Νοεμβρίου τα φαρμακεία όλης της χώρας, σύμφωνα 

με απόφαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 

Επίσης, οι φαρμακοποιοί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 

ημέρα που θα συζητηθούν στη Βουλή τα μέτρα που αφορούν στην Υγεία και τα οποία 

περιλαμβάνονται στο νέο Μνημόνιο.  

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, «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. 

  

Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, 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. 

  

«Η πλήρης αποπληρωμή των οφειλομένων για τα οποία υπάρχει συγκεκριμένη κυβερνητική 

δέσμευση αλλά και η αποπληρωμή των χρεών όλων των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ 

ταμείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιβίωσης για τα φαρμακεία» τονίζουν οι 

φαρμακοποιοί, επιμένοντας στον συμψηφισμό με την Εφορία και ζητώντας να μην υπάρχει 

εξοντωτική φορολογία. 

http://www.onair24.gr/news/category/1/content/71122
http://www.onair24.gr/news/category/1/content/71122


 

[7] 
 

Τίτλος : 

Bloomberg: "Διαγράψτε το ελληνικό χρέος τώρα!"  
 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/bloomberg_15.html?utm_source=fe
edburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28ME

DISPIN%29 
 

 
Υπέρ της διαγραφής του ελληνικού χρέους τάσσεται και το πρακτορείο 

"Bloomberg", μετά την εφημερίδα "New York Times". 
 

Σε κύριο άρθρο του, υποστηρίζει τη διαγραφή του ελληνικού χρέους, 

τονίζοντας ότι εάν οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεχίσουν να αρνούνται τη μόνη 
δυνατή λύση, τη διαγραφή του χρέους, θα είναι και οι μόνοι υπεύθυνοι 

εάν χάσουν τελικά τα χρήματά τους από μια χρεοκοπία. 
 

Συγκεκριμένα, το "Bloomberg" επικρίνει την αναβλητικότητα και την 

έλλειψη διορατικότητας των Ευρωπαίων στην αντιμετώπιση του ελληνικού 

προβλήματος, επισημαίνοντας ότι το δίλλημα το οποίο τίθεται έναντι της 
Ευρώπης είναι, είτε η διαγραφή του ελληνικού χρέους, είτε η χρεοκοπία 

της Ελλάδας και η έξοδός της από την Ευρωζώνη, όπως τονίζεται. 
 

Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζονται οι προσπάθειες που καταβάλλει η 

κυβέρνηση τού Α. Σαμαρά, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 
πιστωτών, με την υιοθέτηση και εφαρμογή επώδυνων μεταρρυθμίσεων, 

που έχουν ωστόσο υψηλό κόστος, κοινωνικό, πολιτικό, αλλά και 
οικονομικό, καθώς βαθαίνουν την ύφεση, σύμφωνα με το κύριο άρθρο. 
 

Στη συνέχεια, σημειώνεται ότι οι κυβερνήσεις και οι υπόλοιποι επίσημοι 
πιστωτές της Ελλάδας θα χάσουν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μέρος ή 

το σύνολο των χρημάτων που της έχουν δανείσει. Η διαγραφή θα 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί τώρα, ανακουφίζοντας την Ελλάδα ή 

αργότερα, ως μέρος ίσως μιας άτακτης ελληνικής χρεοκοπίας και εξόδου 
της χώρας από το ευρώ, σύμφωνα με πληροφόρηση του ΑΠΕ. 
 

Όπως υποστηρίζεται, αντί να αντιμετωπίσουν το ελληνικό πρόβλημα κατά 
πρόσωπο, στη σύνοδο του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών της 

Ευρωζώνης προτίμησαν να παράσχουν στη χώρα διετή επιμήκυνση, έως 

το 2022, για να μειώσει το χρέος της στο 120% τού ΑΕΠ. Όταν μάλιστα οι 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/bloomberg_15.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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http://medispin.blogspot.gr/2012/11/bloomberg_15.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/bloomberg_15.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29


 

[8] 
 

υπουργοί Οικονομικών βρουν τον τρόπο για την κάλυψη της 

χρηματοδότησης του επιπλέον χρόνου, που υπολογίζεται στα 32,6 δισ. 
 

Στο κύριο άρθρο καταγράφεται ως μόνη ρεαλιστική την προσέγγιση της 
διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, η 

οποία εμμένει στην άποψη να καταστεί το ελληνικό χρέος βιώσιμο έως το 
2020. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερο 

ρεαλισμό το ελληνικό πρόβλημα, και να μην περιμένουν, εάν είναι αυτό το 
θέμα, τις Γερμανικές εκλογές του 2013, καθώς θα είναι πλέον πολύ αργά 

όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για το ίδιο το ευρώ. 
 

Επίσης, επισημαίνεται ότι στο προσχέδιο της έκθεσης της τρόικας, που 

διέρρευσε, υπογραμμίζεται η ανάγκη να καταστεί το ελληνικό πρόγραμμα 
αξιόπιστο, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν κίνδυνοι εκτροχιασμού του, λόγω 

κυρίως της αδυναμίας της ελληνικής κυβέρνησης και του υψηλού χρέους. 
Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη διαδεδομένη αντίληψη που επικρατεί 

στη Βόρεια Ευρώπη για την ανικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης, 
δίνοντας έμφαση στις δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομικών 

και Νομισματικών Υποθέσεων, Όλι Ρεν, ο οποίος επεσήμανε ότι «ήρθε η 

ώρα να αρθεί η αντίληψη ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος. Η αντίληψη 
αυτή είναι επιζήμια, είναι άδικη, όπως και εσφαλμένη». 
 

Τέλος, τονίζεται ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός, Α. Σαμαράς, πήρε την 
περασμένη εβδομάδα υψηλά πολιτικά ρίσκα για να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της τρόικας. 
 

Οι ενέργειές του απείλησαν την κυβέρνηση συνεργασίας και προκάλεσαν 

βίαιες διαδηλώσεις, ενώ γίνεται αναφορά στην υψηλή ύφεση της 
ελληνικής οικονομίας, η οποία αναμένεται να βαθύνει περαιτέρω, κατά 5 

μονάδες σε σχέση με το ΑΕΠ, την επόμενη διετία. Οι δημοσιονομικές 
περικοπές αφορούν κυρίως τους μισθούς και τις συντάξεις του δημόσιου 

τομέα, το ιατροφαρμακευτικό σύστημα και την άμυνα της χώρας, παρά το 
γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις εδαφικές διενέξεις της 

με την Τουρκία. 
 

Όπως υποστηρίζεται στο κύριο άρθρο του «Bloomberg», για να 

μπορέσουν οι Έλληνες να υλοποιήσουν το πρόγραμμα των επώδυνων 

μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν έναν αξιόπιστο 
δρόμο προς την ανάκαμψη. Εάν οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεχίσουν να 

αρνούνται τη μόνη δυνατή λύση, τη διαγραφή του χρέους, θα είναι και οι 
μόνοι υπεύθυνοι εάν χάσουν τελικά τα χρήματά τους από μια χρεοκοπία. 
 

Σε άλλα αμερικανικά ΜΜΕ, όπως στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού δικτύου 
του CNBC, γίνεται αναφορά σε έκθεση της Goldman Sachs για την ανάγκη 

δραστικής μείωσης του ελληνικού χρέους. Σύμφωνα με την έκθεση, 
απαιτείται δραστική μείωση του ελληνικού χρέους, ώστε αυτό να καταστεί 

βιώσιμο μακροπρόθεσμα. 
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Εξετάζοντας τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, οι οικονομολόγοι που 

συνέταξαν την έκθεση, έκριναν ότι για να επιτευχθεί ο στόχος του ΔΝΤ με 

το ποσοστό του χρέους στο 120% του ΑΕΠ, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, με μείωση που θα ξεπερνά τα 80 

δισ. ευρώ. Επίσης, εμφανίζονται επιφυλακτικοί έναντι των άλλων λύσεων 
που εξετάζονται για την στήριξη της Ελλάδας, όπως τη μείωση των 

επιτοκίων στα διμερή δάνεια και την επαναγορά ομολόγων. Αντίθετα, 
υποστηρίζουν ότι εάν δεν διαγραφεί το χρέος της Ελλάδας, που ανέρχεται 

στα 340 δισ. ευρώ, η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας 
μακροχρόνιας χρηματοδότησης της χώρας. 
 

Παρόμοιες απόψεις εκφράζουν και άλλοι οικονομολόγοι και αναλυτές 
υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει αξιόπιστο 

σχέδιο για τη μείωση τού ελληνικού χρέους, παρομοιάζοντας την Ελλάδα 
με ένα καρκίνωμα στην οικονομία τής Ευρωζώνης, που θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά οι ηγέτες τής Ευρωζώνης. 
 

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 
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Κάποια πράγματα πρέπει να μπουν στη θέση τους γιατί οι παρερμηνείες 

και οι υψηλές προσδοκίες φέρνουν και τις μεγάλες απογοητεύσεις. Κατ’ 
αρχάς, πρέπει να θριαμβολογεί κανείς επειδή μετά τη λήψη των 

βαρύτατων μέτρων για τον λαό θα πάρουμε προς το τέλος του μήνα τη 
συμπεφωνημένη δόση των 31,5 δισ. ευρώ; 
 

Ούτε θριαμβολογίες, ούτε μεμψιμοιρίες, γιατί το απόλυτο κακό θα το 
γνωρίσουμε αν παρ’ ελπίδα δεν την πάρουμε. 
 

Ούτε θα μας κάνουν χάρη να μας δώσουν καθυστερημένα τη δόση του 
Σεπτεμβρίου μαζί με αυτή του Δεκεμβρίου, γιατί έχουν συνομολογηθεί από 

τον περασμένο Φεβρουάριο ότι αυτή θα είναι η ροή των δόσεων προς τη 
χώρα μας, εάν και εφόσον εφαρμόσει μια δέσμη μέτρων, την οποία, 

παραφουσκωμένη, ψήφισε την περασμένη εβδομάδα η Βουλή. 
 

Επί του πρακτέου, τώρα, γιατί ακούω διάφορα καλαμπούρια. Τα λεφτά δεν 

πρόκειται άμεσα να σημάνουν τίποτα για την καθημερινότητα του απλού 
πολίτη. Αντίθετα θα νιώσει για τα καλά τις επιπτώσεις των πρόσφατων 

μέτρων, καθώς άρχισαν να μπαίνουν σε εφαρμογή. 
 

Και τούτο γιατί από τα 44 δισ. ευρώ τα 25 δισ. θα πάνε για την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, χωρίς αυτό επ’ ουδενί να σηματοδοτεί 

ότι οι τράπεζες την επομένη το πρωί θα ανοίξουν τα γκισέ να μοιράζουν 
λεφτά. 
 

Απλώς τα 25 δισ. λείπουν από τα υποχρεωτικά κεφάλαιά τους ένεκα του 
«κουρέματος» που υπέστησαν για τα ομόλογα που είχαν στην κατοχή 

τους και τα λεφτά αυτά το μόνο που θα καλύψουν είναι η θωράκισή τους 
ώστε να είναι ασφαλείς οι καταθέσεις μας σε αυτές και να πληρούν τα 

διεθνή τραπεζικά στάνταρ λειτουργίας τους. 
 

Ενα κομμάτι κοντά στα 8 δισ. θα μοιραστεί στους προμηθευτές του 

Δημοσίου οι οποίοι είναι απλήρωτοι εδώ και τρία χρόνια ώστε να 
συνεχίσουν να προμηθεύουν το Δημόσιο με τα απαραίτητα. 
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Τα υπόλοιπα θα πάνε για λήξεις ομολόγων αλλά και εντόκων που ήταν 

υποχρεωμένο το κράτος να εκδίδει όλο αυτό το διάστημα που τα ταμεία 

είχαν στεγνώσει, καθώς και μισθούς του Δημοσίου. 
 

Επομένως, στην πραγματική οικονομία δεν πρόκειται να πέσει ούτε δεκάρα 

κι ας μη βαυκαλιζόμαστε. 
 

Είναι όμως σημαντικό από ψυχολογικής απόψεως να απομακρυνθεί η 

δραχμοφοβία και να μπει πάτος στο βαρέλι για να αρχίσει η κοινωνία να 
εξισορροπεί στα νέα επίπεδα και να δημιουργεί πάνω στα συντρίμμια. 
 

Οσον αφορά την περίφημη και πολυπόθητη ανάπτυξη, αυτή πλέον 
στηρίζεται στις δυνατότητες που μπορεί επιδείξει η κυβέρνηση στην 

άντληση κεφαλαίων από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως, για παράδειγμα, 
το ΕΣΠΑ, που σέρνεται χρόνια τώρα χωρίς απορροφητικότητα. 

Κατά τ’ άλλα ο καθείς και τα όπλα του… 
 

[Του Βασίλη Στεφανακίδη από protothema.gr] 
 

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 
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Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΕΟΦ η νέα αρνητική λίστα όπου πέρα από τις 

καλσιτονίνες -για τις οποίες σας έχουμε ήδη ενημερώσει- δεν θα γράφονται 
πλέον ούτε τα ιχθυέλαια!! Aπό εδώ και πέρα φάρμακα όπως ΟΜΑCOR, ZODIN, 
MAXEPA, EMFRASTOP κλπ θα τα πληρώνει ο ασφαλισμένος από την τσέπη του- ή 

δεν θα τα παίρνει καθόλου 
 

Την λίστα μπορείτε να τη βρείτε..εδώ (τα ιχθυέλαια στη σελ 12) 
 
FARMAKOPOIOI.BLOGSPOT.GR 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ HEWLETT PACKARD - COSCO - ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
 

Μια μεγάλη, τριπλή συμφωνία που μπορεί να δώσει το έναυσμα για την 
πολυπόθητη ανάπτυξη στην Ελλάδα, έκλεισε σήμερα μεταξύ της Hewlett - 

Packard (HP), της Cosco και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η συμφωνία προβλέπει ότι η 
HP θα χρησιμοποιεί τον Πειραιά ως κεντρικό κόμβο διανομής των 

προϊόντων της για την Κεντρική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, 
Ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου και χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ενωσης. Από τον Πειραιά τα προϊόντα θα διανέμονται είτε θαλάσσια μέσω 

του terminal της Cosco είτε σιδηροδρομικά με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 
 

Αυτή η συμφωνία βάζει ουσιαστικά το λιμάνι του Πειραιά στο χάρτη των 

μεγάλων διαμετακομιστικών κέντρων της Μεσογείου καθώς θα αποτελεί 
πλέον την πύλη εισόδου στην Κεντρική Ευρώπη, προϊόντων από την 

Αμερική. 
 

Η συμφωνία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναμένεται να υπογραφεί μέσα στον 

Δεκέμβριο οπότε και έχει προγραμματιστεί η παράδοση της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης με το Ικόνιο οπότε και η μεταφορά από το 

λιμάνι θα γίνεται απευθείας με τρένο. Στόχος είναι πριν το τέλος του 
χρόνου να ξεκινήσει η διοχέτευση προϊόντων της HP μέσω του ελληνικού 

σιδηρόδρομου στην Κεντρική Ευρώπη. 
 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κ. Χατζηδάκης και Ναυτιλίας και 
Αιγαίου Κ. Μουσουρούλης και εκπρόσωποι της HP, της COSCO και της 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 
 

Ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, μεταξύ άλλων, 

χαρακτήρισε τη συμφωνία «ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα, σε αυτή 

την προσπάθεια που κάνουμε σήμερα για την ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας». «Με αυτή τη συμφωνία επαναβεβαιώνεται ο ρόλος που 
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μπορεί να παίξει η χώρα μας με τις υποδομές που διαθέτει στον παγκόσμιο 

επιχειρηματικό χάρτη. Και ταυτόχρονα θα αυξηθεί, εάν προχωρήσει, όπως 

θα θέλαμε, αυτή η συμφωνία, ο όγκος των συναλλαγών στον Πειραιά, 
αλλά και το μεταφορικό έργο της ΤραινΟΣΕ», τόνισε ο κ. Σαμαράς ο 

οποίος πρόσθεσε ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφοδιαστική και μεταφορική δραστηριότητα της 

HP ανέρχεται σε 50 δισ. δολάρια, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό 
αφορά δραστηριότητες στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση 

Ανατολή. 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
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Ανοιχτό άφησε την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου ο υπουργός Υγείας Ανδρέας 

Λυκουρέντζος το ενδεχόμενο να αναλάβει αποφασιστική προσωπική 
πρωτοβουλία σχετικά με τις πολύ σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων στην 

αγορά. 
 

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Ανδρέας 

Λυκουρέντζος τόνισε ότι "επιθυμούμε να μειώσουμε την φαρμακευτική 
δαπάνη και όχι να μειώσουμε τα φάρμακα στην αγορά", σημείωσε ότι "δεν 

δέχομαι ότι υπάρχουν συμπεριφορές απόσυρσης φαρμακευτικών 
σκευασμάτων εκ μέρους κάποιων οι οποίοι επιδιώκουν ιδιοτελείς σκοπούς" 

και κατέληξε με νόημα: "Συμβουλεύω να μην εκδηλωθούν τέτοιες 
συμπεριφορές, γιατί θα έχουμε άλλα". 
 

Β.Β. 
YGEIA360.GR 
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Το πολυδιαφημιζόμενο πολυβραβευμένο σύστημα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης, που λειτουργεί κατά άψογο τρόπο και με 
αριστοτεχνική αρτιότητα, μόλις κατέρρευσε.  
 

Πέρυσι, στις 17/11/2011, εκδικάστηκε η προσωρινή αίτηση εφαρμογής 
ασφαλιστικών μέτρων κατά του συστήματος ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών από κοινού με τους 
Ιατρικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Λάρισας και Αργολίδος, με 

κατάθεση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων στο δικαστήριο για την 

έλλειψη πιστοποιητικού ασφαλείας ssl στο site του e-diagnosis, πράγμα το 
οποίο καθιστούσε το σύστημα ανοιχτό, ευανάγνωστο και απροστάτευτο σε 

κάθε κακόβουλη χρήση.  Το γεγονός αυτό άφηνε εκτεθειμένα τα 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ασθενών και την ιατρική ηλεκτρονική 

σφραγίδα. 
 

Δύο ημέρες πριν το δικαστήριο, ο ΟΠΑΔ και η ΗΔΙΚΑ τοποθέτησαν στις 

15/11/2011 εσπευσμένα, το πιστοποιημένο ασφαλείας ssl στο site, το 
οποίο έχει ένα κόστος της τάξεως των 50-100 ευρώ ετησίως, και απλά 

αυτό... έληξε!? ένα έτος μετά, χωρίς να αντικατασταθεί εγκαίρως.  
 

Αυτή η κατάρρευση δεν αποτελεί προϊόν οργανωμένης επίθεσης από 

έμπειρους hackers, αλλά είναι απότοκος συντεταγμένης έλλειψης 
οργάνωσης και ασφάλειας, για την οποία οι προαναφερόμενοι Ιατρικοί 

Σύλλογοι έχουν επιστήσει την προσοχή της Πολιτείας επανειλημμένως, 
φτάνοντας στα όρια της γραφικότητας, απέναντι σε ένα κράτος που 

κωφεύει συστηματικά και δρα άκρως αναποτελεσματικά.     
 

Χιλιάδες χρήστες, ασφαλισμένοι και ιατροί, θα πρέπει να περιμένουν...  
 

Αννα Μαστοράκου 

Μέλος ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 
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Η άμεση, εντός του Νοεμβρίου, ενίσχυση του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με 30 υπαλλήλους, οι οποίοι θα 

μεταταχθούν από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, περιλαμβάνεται μεταξύ 
των 15 προαπαιτουμένων μέτρων προκειμένου η χώρα μας να λάβει την 

δόση των 31,5 ή 44 δισ. ευρώ από τους δανειστές της. 

 
Σύμφωνα με το προσχέδιο του μνημονίου 3, οι συγκεκριμένοι 30 νέοι 

υπάλληλοι θα απασχολούνται στον τομέα της διαχείρισης και της 
διεκπεραίωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οργανισμού προς τους 

παρόχους του. 
 

Β.Β. 
YGEIA360.GR 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/30.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/30.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/30.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29


 

[18] 
 

Τίτλος : 
ΕΚΤΑΚΤΟ: Να γιατί είναι σωστή η δραστική στη 
συνταγογράφηση! Για όσους δεν έχουν το μορφωτικό 
επίπεδο να καταλάβουν τους αληθινούς λόγους. 15-11-
2012. 

Μέσο :  

http://www.mypharm.gr/  
 

Δημοσίευμα: 
http://www.mypharm.gr/node/6293 

Κατά της δραστικής ουσίας και οι Ευρωπαίοι φαρμακοβιομήχανοι! 

Από newsbomb.gr | newsbomb.gr – 7 λεπτά πριν 

 Κατά της δραστικής ουσίας και οι Ευρωπαίοι φαρμακοβιομήχανοι! 

  

Με επιστολή του στον υπουργό Υγείας ο πρόεδρος του EFPIA, Richard Bergström 

επισημαίνει τους κινδύνους της υποχρεωτικής συνταγογράφησης με βάση τη δραστική 

ουσία και ζητά να ανακληθεί το μέτρο 

Την ανάκληση του άρθρου του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή και 

αναφέρεται στην υποχρεωτική συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία ζητά ο 

ευρωπαϊκός φορέας των φαρμακοβιομηχανιών. 

Σε επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λυκουρέντζο και στον Υφυπουργό, Μάριο 

Σαλμά, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και 

Ενώσεων(European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – 

EFPIA), Richard Bergström, τονίζει ότι η εφαρμογή του μέτρου είναι περιττή στην 

Ελλάδα. 

Μάλιστα, ο κ. Bergström αναφέρεται αναλυτικά στις επιπτώσεις από τη ρύθμιση που 

ψήφισε η Βουλή και υπογραμμίζει ότι «δεν θα εξοικονομήσει κονδύλια για την 

κυβέρνηση, αλλά αντίθετα θα δυσκολέψει τη ζωή των ασθενών τη στιγμή που η 

κοινωνική συνοχή είναι το πρωτεύον ζήτημα». 

Παράλληλα, στην επιστολή γίνεται λόγος και για τις δραματικές συνέπειες που θα έχει η 

εφαρμογή του μέτρου στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία: «Οι εγχώριες 

φαρμακοβιομηχανίες που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων θα χάσουν πολλά 

περισσότερα από τους άλλους», αναφέρεται χαρακτηριστικά. 

Ο κ. Bergström υπαινίσσεται ευθέως ότι το συγκεκριμένο μοντέλο που επέλεξε να 

εφαρμόσει η Ελλάδα είναι παρωχημένο, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια οι 

http://www.mypharm.gr/node/6293
http://www.mypharm.gr/node/6293
http://www.newsbomb.gr/
http://www.newsbomb.gr/
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3%20%CE%9B%CE%A5%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%96%CE%9F%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%20%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%20%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/RICHARD%20BERGSTROM
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/RICHARD%20BERGSTROM
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/RICHARD%20BERGSTROM
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κυβερνήσεις στρέφονται σε άλλες λύσεις (όπως η διενέργεια διαγωνισμών), προφανώς πιο 

αποτελεσματικές, για να ευνοήσουν τον ανταγωνισμό στη διαμόρφωση των τιμών στην 

αγοράφαρμάκων και, άρα, να επιτύχουν τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. 

"Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για το σύστημα 

διαμόρφωσης των τιμών των off-patent σκευασμάτων με βάση τις τιμές αναφοράς, η 

εισαγωγή της υποχρεωτικής συνταγογράφησης δραστικής μοιάζει ως ένας περιττός 

περισπασμός από τις πιο απαραίτητες προσπάθειες την ορθολογική συνταγογράφηση, 

τον έλεγχο του όγκου και την καταπολέμηση της απάτης στο πεδίο της αποζημίωσης", 

τονίζει χαρακτηριστικά η επιστολή. 

«Η εισαγωγή της υποχρεωτικής συνταγογράφησης της δραστικής είναι περιττή. Σας 

καλώ να αναβάλετε την εφαρμογή της ρύθμισης μέχρι να έχουμε την ευκαιρία να το 

συζητήσουμε», καταλήγει η ο κ. Bergström που ζητά να συναντηθεί άμεσα με την πολιτική 

ηγεσία του ελληνικού υπουργείου Υγείας.  

(Σ..Σ.: Φυσικά όσα επικαλείται ο τύπος της EFPIA είναι ψέματα. Η 

δραστική μειώνει τη δαπάνη, διευκολύνει αφάνταστα τον ασθενή να βρίσκει το φάρμακό 

του και βελτιώνει την ποιότητα της φαρμακοθεραπείας. Αλλά και μόνο που το 

ζητάνε...φαρμακοβιομήχανοι, και ειδικά ξένοι, φτάνει για να καταλάβει κανείς ότι αυτό 

που ζητάνε είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που συμφέρει τη χώρα μας. Πολύ απλό.). 

  

Σχόλια 

22 comments posted  

Ολοι οι ασθενείς ενωμενοι μαζί με τους φίλους φαρμακοποιούς  

Ομόφωνα και δυνατά λέμε όχι στα φάρμακα δολοφόνους που θα μας ταιζει η τροικα 

όπως λέει και ο κύριος χαρδαβελλας λέμε ναι στην εμπορική ονομασία που μόνο οι 

γιατροί γνωρίζουν να μας κάνουν καλά 

συλλογος ασθενών Πειραιά 

ΜΗΠΩΣ  

Μήπως  πρόδρος του συλλόγου ασθενών Πειραιά  είναι η Ανεμοδουρά; 

ΓΙΑΤΙ  

ΟΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ THYRORMONE 0.1 ΜΕ T4-112 KAI 

OXI T-4 100?ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΒΙΟΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ Ή ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΘΑ 

ΥΠΑΡΧΕΙ, Ή ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ? 

ΝΑ ΔΩ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΠΙΝΟΥΝ, Ή ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΤΟΥΣ, ΓΕΝΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΟ... 

ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΕΠΑΙΖΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ4...  

http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%97
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/RICHARD%20BERGSTROM
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35193
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35198
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35156
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35166
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Με το thyrohormone 0.1 κλπ αγαπητέ DOCTOR γιατί δεν μιλούσες γιά βιοϊσοδυναμία και 

βιοδιαθεσιμότητα ;;; 

Tώρα τη ανεκάλυψες αυτήν την έννοια ;;; 

Και γιά πες μου αγαπητέ DOCTOR ,που τις έκανες εσύ τις αναλύσεις βιοϊσοδυναμίας κλπ . 

Μήπως στο ιατρείο σου ;;; 

Σε ποιό έτος του Πανεπιστημίου ,αγαπητέ DOCTOR ,μου έμαθες τα περί 

βιοϊσοδυναμίας κλπ .  

Μπορεί να καταφέρετε να κερδίσετε τον όποιο αγώνα έχετε ξεκινήσει ,αλλά στα μάτια του 

κόσμου το παιχνίδι το έχετε χάσει ... 

  

ΘΥΜΗΣΕ ΜΟΥ  

ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΤΟΣ ΤΑ ΕΜΑΘΕΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΑ ΞΑΝΑΛΕΜΕ. 

 

Πρώτη φορά έδωσες claripen σιρόπι  

στα παιδιά σου; Δεν πήρες ποτέ penrazol; 

 

Λες, να δω τους φαρμακοποιούς,  

που σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι; Απαντούν δηλαδή στις ερωτήσεις του forum και μη 

φαρμακοποιοί; 

 

ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ...  

...ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΝΑ 

ΔΙΝΟΥΝ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ.  

 

ΟΛΟΙ  

ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΤΕ ΑΥΤΑ ΝΑ ΨΟΦΗΣΕΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΜΕ ΤΑ ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΙΝΔΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ . ΝΑ ΨΟΦΗΣΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΕΜΕΙΣ ΔΕ ΣΑΣ ΦΤΑΙΜΕ . 

 

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΟΣΗΜΑ...  

...ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΑΘΕ ΤΙΠΟΤΑ. Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΣΧΕΤΗ ΜΕ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΙΝ. ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΧΕΕΙΣ. 

http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35192
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35162
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35163
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35158
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35155
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35159
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ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΕΟΦ  

ΣΕ ΟΣΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΪΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΗΜΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ. 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΕΟΦ. 

ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΓΕΝΟΣΗΜΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟ 90% ΤΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ,  80-125% ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ, ΟΤΙ ΣΕ ΕΝΑ 

BLISTER 10 ΧΑΠΙΩΝ ΑΣ ΠΟΥΜΕ, ΤΟ ΕΝΑ ΧΑΠΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, 

ΤΑ ΔΕ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΑΝΕΦΕΡΘΗΚΕ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ, ΟΤΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΕΚΑΡΙ BLISTER, 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΑΠΙΑ ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 55% ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, 

ΒΙΟΪΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟ. 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΪΣΟΔΥΝΑΜΑ, ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ 

ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ? ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΔΙΦΟΣΦΩΝΙΚΑ ΣΕ ΤΙ 

ΤΡΑΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΘΑ ΣΑΛΤΑΡΕΙ 

ΜΑΓΚΕΣ. 

ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΩ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ 

ΕΧΩ ΚΑΜΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΦΥΤΡΩΣΑΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ. 

ΟΠΟΙΟΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ, Ή ΤΗ 

ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ, ΑΠΛΑ ΨΕΥΔΕΤΑΙ! 

 

ΟΠΟΙΟΣ  

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, ΠΑΡΕΛΕΙΨΑ 

 

ΜΠΡΑΒΟ !!!!  

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΓ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΛΑΘΟΣ. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΛΕΝΕ ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ.  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35191
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35197
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35151
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35157
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ΓΙΑ ΔΕΣΤΕ ...  

Ακόμα και οι ασθενείς κάνουν συλλόγους . 

Θα μου πείτε γιατί όχι ;;; 

Καλά μιλάμε και γιά πολύ Δημοκρατία !!!   Αμ πως !!! 

 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ.  

ΜΑΪΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΙΝΑΙ. ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΩΣ 

"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΔΕ..." ΚΛΠ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΖΟΥΡΑ. ΜΗ ΔΙΝΕΙΣ ΣΗΜΑΣΙΑ. 

Όντως.  

Και εγώ έχω πετάξει κάτι κουλά τύπου "Σύλλογος αναξιοπαθούντων Άνω Πλατανιάς..." 

κλπ. μερικές φορές για να τη σπάσω στον υπάλληλο του newsbomb που τον πληρώνουν να 

το παίζει σύλλογος και μαλακίες στα sites. 

Μπουρδέλο σου λέω! Δεν υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι. Κάνει κλίμα ο Παυλάρας με τσιράκια 

του απλώς. 

 

Σύλλογος για ΚΛΑΜΑΤΑ  

με πρόεδρο βλάκα με περικεφαλαία. 

 

Λάθος  

Ο "Σύλλογος Ασθενών για ΚΛΑΜΑΤΑ" έχει πρόεδρο γιατρο αρχιλαμόγιο που τα πιάνει 

από τις φαρμακευτικές εταιρίες. 

 

Δεν χρειάζεται να παίρνει κανείς σοβαρά...  

...το newsbomb σε θέματα φαρμάκου. Το site αυτό είναι ιδιοκτησίας γνωστού ελληνάρα 

φαρμακοβιομήχανου και έτσι η πλέον παραπλανητική και αναξιόπιστη πηγή 

πληροφόρησης σε θέματα φαρμάκων. 

Γράφτε τους στα παλιά σας τα παπούτσια. 

  

Ολοι οι έλληνες ασθενεις ενημερωνομαστε απο το news bomb.gr  

http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35181
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35185
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35186
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35153
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35164
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35143
http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35196
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Το μόνο  site αληθινής και έγκυρης ενημέρωσης στο χώρο των φαρμάκων οι μόνοι που 

τολμούν να πουν αλήθειες και να πανε κόντρα στα συμφέροντα φάρμακοποιων και 

τροικαςσομο 

ολοι μαζί με μια φωνή  : η δραστικη είναι εθνική ντροπή 

εμεις ως συλλογος ασθενών θα απαιτήσουμε μόνο εμπορική ια να έχουμε καλή υγεια 

 

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ  

Ο  Έλληνας  βιομήχανος μάλλον,  κινητοποίησε το Ευρωπαίο  πρόεδρο  

φαρμακοβιομηχάνων  να  γράψει την επιστολή στο Λυκουρέτζο για την απόσυρση της 

συνταγογράφησης  αποκλειστικά με τη  δραστική ουσία.  Δεν είδα όμως να κινητοποιείται ο 

πρόεδρος των ευρωπαίων φαρμακοποιών PGEU για την ίδια υπόθεση, εκτός άν δεν το 

ζήτησε ο ΠΦΣ. 

 

http://www.mypharm.gr/node/6293#comment-35179

