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Τίτλος : 
 

Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 
 
Μέσο :  
http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2013/02/blog-post_8022.html#more 

 

Αργά το βράδυ, εκδόθηκε νέο δελτίο τύπου το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Υγείας. Με μια πρώτη ματιά, φαίνεται πως αποκαταστάθηκαν τα 
λάθη που είχαν προκύψει από τη μη σωστή τιμολόγηση στα ΜΗΣΥΦΑ, στα 
οποία είχε ενσωματωθεί - λανθασμένα - μειωμένο ποσοστό κέρδους για τα 
φαρμακεία. Για τα λάθη αυτά σας είχαμε ενημερώσει εγκαίρως 
νέο δελτίο τιμών... 
 
 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2013/02/blog-post_8022.html#more
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2013/02/blog-post_8523.html
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... θα το βρείτε εδώ. (αναφέρει ημερομηνία 15/02, αλλά πρόκειται για δεύτερη 
έκδοση 18/02) 
 
Το πρωί θα υπάρξουν εκ νέου συγκριτικοί πίνακες για τους οποίους θα ενημερωθείτε

http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn/1590-deltio-timwn-farmakwn-15-2-2013
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Τίτλος : 
Ευ. Βενιζέλος: Κανένας άνεργος δεν θα μείνει ακάλυπτος 
ιατροφαρμακευτικά  

Μέσο : 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2013/02/blog-

post_19.html 

Κανένας άνεργος δεν θα μείνει ακάλυπτος ιατροφαρμακευτικά, ανεξάρτητα από τα 
ένσημα που έχει, αυτό είναι στοιχειώδες ανθρωπιστικό μέτρο, δήλωσε ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου μετά τη 
σύσκεψη των κυβερνητικών εταίρων. 
 
«Επίσης, ο ανάπηρος που περιμένει να κριθεί από το Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας 
δεν μπορεί να μην παίρνει σύνταξη. Θα παίρνει σύνταξη. Εάν δεν την παίρνει καλώς, 
αυτό θα καλυφθεί μετά, θα παρακρατηθούν αυτά που παίρνει. Τέτοιες λύσεις είναι 
πολύ κρίσιμες», συμπλήρωσε. 
 
Όπως είπε η κοινωνική συνοχή και η ανεργία αποτελεί ένα μεγάλο μέτωπο, 
προσθέτοντας πως... 
 
 
... χρειάζεται ένα ειδικό πρόγραμμα που να συμπεριλάβει περίπου 700.000 
εργαζόμενους. Ακόμα, είπε ότι χρειαζόμαστε μεταφορά πόρων από το ΕΣΠΑ, από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Κοινωνικό 
Ταμείο, προκειμένου να έχουμε μεγάλης κλίμακας παρέμβαση, είτε μέσω των Δήμων 
και των φορέων κοινωνικής οικονομίας, είτε μέσω των επιχειρήσεων. 
 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, οι παρεμβάσεις στην πραγματική οικονομία 
ξεκινούν από τις τράπεζες, από τη ρευστότητα, από την ανάγκη να υπάρξουν 
συνέργειες ανάμεσα στο τραπεζικό σύστημα και τους χρηματοδοτικούς θεσμούς του 
υπουργείου Ανάπτυξης για νέους επιχειρηματίες, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για 
εξαγωγικές επιχειρήσεις, για ανθρώπους που θέλουν μια ευκαιρία. Κι αυτό είναι η 
πρώτη μας απόφαση που θα πάρει τη μορφή μιας δέσμης προγραμματικών 
συμβάσεων. 
 
Μάλιστα ανακοίνωσε ότι θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση η πρόταση που κατέθεσε 
η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών 
από τους πόρους των υδρογονανθράκων. 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2013/02/blog-post_19.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2013/02/blog-post_19.html
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Τίτλος : 

Δερμοκαλλυντικά, ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., και λοιπά προϊόντα φαρμακείου 

Μέσο : 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2013/02/blog-post_7161.html 

Η συμπεριφορά από εταιρίες οι οποίες έχτισαν την επωνυμία τους στο ελληνικό 
κοινό χάρη στις προσπάθειες των φαρμακοποιών έχει αρχίσει να γίνεται απαράδεκτη. 
Διακίνηση από το ίντερνετ, φημολογία για διανομή από σούπερ μαρκετ, υποτιμητική 
συμπεριφορά προς τα φαρμακεία. Ο σεβασμός όμως προς το φαρμακείο από όπου 
αναδείχτηκαν, θεωρείται προαπαιτούμενος σε όσους θέλουν να βρίσκουν θέση σε 
ράφι του φαρμακείου και στην προτίμηση της πρότασης από τον ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ .  

Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι καλά πως πορευόμαστε προς μια πλήρως 
ανταγωνιστική αγορά χωρίς περιορισμούς. 

Για το λόγο αυτό ο Φαρμακευτικός σύλλογος Αττικής (Φ.Σ.Α.) δεν θα αφήσει 
κανέναν ανεξέλεγκτο να χρησιμοποιεί τον όρο «φαρμακοποιός» και «φαρμακείο» 
επιπόλαια χωρίς την προσοχή που απαιτείται. Ο χώρος και η επωνυμία του 
φαρμακείου δεν θα γίνει για κανέναν ένα αντικείμενο μιας χρήσης, που το 
χρησιμοποιείς για την προβολή σου και μετά το ξεφορτώνεσαι. Όσοι κάνουν το 
σφάλμα αυτό να το υποτιμήσουν θα αντιληφθούν τις συνέπειες από την πτώση των 
πωλήσεών τους από το Ελληνικό φαρμακείο. Αν πιστεύουν ότι μπορούν να τις 
αντισταθμίσουν συνωστιζόμενοι σε ράφια σούπερ μάρκετ μαζί με εδώδιμα και 
καταναλωτικά αγαθά και σειρές ευρείας διανομής, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. 
Έξω από το ποιοτικό περιβάλλον επιστημονικού κύρους που τους προσέφερε το 
φαρμακείο, θα δουν πως είναι οι πραγματικές αγορές. Σε κάθε περίπτωση ο Φ.Σ.Α. 
θα ενημερώνει τα μέλη του για την πολιτική που θα ακολουθείται από τις εταιρίες 
αυτές, ούτως ώστε να εφαρμόζουν και την ανόλογη πολιτική ..... ΠΟΥ ΤΟΥΣ 
ΑΡΜΟΖΕΙ !!! 

Ο πρόεδρος Ο Γραμματέας 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΗΛΊΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ 

ΣΗΜ: Κείμενο του συναδέλφου Γιώργου Κουτέπα . Αποστέλεται σε όλες τις αρμόδιες 
Εταιρίες  

 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2013/02/blog-post_7161.html
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Τίτλος : 

  «Πούλησα το σπίτι μου για να πληρώσω φάρμακα της 
καρκινοπαθούς γυναίκας μου» - Διαβάστε την ιστορία ενός 
ακόμα πολίτη στη σύγχρονη Ελλάδα του 2013 

Μέσο : 

http://www.newsnow.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/361406/poulisa-to-spiti-mou-gia-na-

pliroso-farmaka-tis-karkinopathous-gynaikas-mou---diavaste-tin-istoria-
enos-akoma-politi-sti-sygxroni-ellada-tou-2013.html 

Πούλησα ένα σπίτι για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στην ιατρική φροντίδα της 

καρκινοπαθούς γυναίκας μου που τα τελευταία χρόνια είναι κατάκοιτη». Είναι τα 

λόγια του κ Γιώργου Κούτρα με το οποίο αναδεικνύεται το σκληρό πρόσωπο ενός 

ανάλγητου «κοινωνικού» κράτους που δικαιολογεί μόνο τα 400 ευρώ από τις 2000 

ευρώ που χρειάζεται το μήνα Ο κύριος Γιώργος ανεβαίνει ένα Γολγοθά εδώ και 40 

χρόνια προκειμένου να προσφέρει στην σύντροφο της ζωή του που έχει κλονιστεί 

σοβαρά η υγεία της ότι είναι δυνατόν για να μπορέσει να απαλύνει τον πόνο της 

αρρώστια της και να την φροντίσει όπως της αξίζει για όλα αυτά που του έχει 

προσφέρει.  

 

Το κράτος όμως έρχεται αυτή την προσπάθεια να την υπομονεύσει μειώνοντας 

συνεχώς τις δαπάνες που καλύπτει με αποτέλεσμα τα χρήματα που πήρε από την 

πώληση ενός σπιτιού στην Κρήτη να μην επαρκούν για να καλύψουν τα έξοδα.  

 

«Μέσα σε οχτώ μήνες 40.000 ευρώ τελείωσαν. Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει 400 ευρώ το 

μήνα και εγώ χρειάζομαι 2000 για την γυναίκα μου μόνο. Πληρώνω ενοίκιο και η 

κόρη μου είναι άνεργη πως θα τα βγάλω πέρα».  

 
 
Μην βλέποντας φως βοήθειας έχει ήδη βάλει αγγελία για να πουλήσει και το δεύτερο 
και τελευταίο σπίτι που έχει στη Αθήνα ώστε να μπορέσουν να ζήσουν και οι ίδιοι 
αλλά και να μην λήψη τίποτα από την γυναίκα του.  
 
Για να περιορίσει το κόστος ζωής και να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερα 
χρήματα για να μπορέσουν να επιβιώσουν επέλεξαν τον Πύργο και την Ηλεία αλλά 
όμως αναλγησία ενός απρόσωπου κοινωνικού κράτους του δυσκολεύει ακόμα και 

http://www.newsnow.gr/article/357439/14-fevrouariou-pagkosmia-imera-syggenon-kardiopatheion.html
http://www.newsnow.gr/article/361406/poulisa-to-spiti-mou-gia-na-pliroso-farmaka-tis-karkinopathous-gynaikas-mou---diavaste-tin-istoria-enos-akoma-politi-sti-sygxroni-ellada-tou-2013.html
http://www.newsnow.gr/article/361406/poulisa-to-spiti-mou-gia-na-pliroso-farmaka-tis-karkinopathous-gynaikas-mou---diavaste-tin-istoria-enos-akoma-politi-sti-sygxroni-ellada-tou-2013.html
http://www.newsnow.gr/article/361406/poulisa-to-spiti-mou-gia-na-pliroso-farmaka-tis-karkinopathous-gynaikas-mou---diavaste-tin-istoria-enos-akoma-politi-sti-sygxroni-ellada-tou-2013.html
http://www.newsnow.gr/
http://www.newsnow.gr/article/361406/poulisa-to-spiti-mou-gia-na-pliroso-farmaka-tis-karkinopathous-gynaikas-mou---diavaste-tin-istoria-enos-akoma-politi-sti-sygxroni-ellada-tou-2013.html
http://www.newsnow.gr/article/361406/poulisa-to-spiti-mou-gia-na-pliroso-farmaka-tis-karkinopathous-gynaikas-mou---diavaste-tin-istoria-enos-akoma-politi-sti-sygxroni-ellada-tou-2013.html
http://www.newsnow.gr/article/361406/poulisa-to-spiti-mou-gia-na-pliroso-farmaka-tis-karkinopathous-gynaikas-mou---diavaste-tin-istoria-enos-akoma-politi-sti-sygxroni-ellada-tou-2013.html
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αυτή την προσπάθειά του.  
 
Και μάλιστα έρχεται με ένα σκληρό και ανελέητο τρόπο και του παίρνει ότι απόκτησε 
με κόπο και ιδρώτα από την δουλειά του μέσα σε λίγα χρόνια και τον αφήνει 
ουσιαστικά στο έλεος της «τύχης».  
ileiapost.gr 
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Τίτλος : 
Ξέχασαν ...να τιμολογήσουν φάρμακα που κυκλοφορούν! 
Επιστολή διαμαρτυρίας ΣΦΕΕ προς Σαλμά 
 
Μέσο :  
http://www.newsnow.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/362055/xexasan-na-timologisoun-

farmaka-pou-kykloforoun-epistoli-diamartyrias-sfee-pros-salma.html 

 

 

Μετά από αλλεπάλληλα λάθη, διορθώσεις, αλλαγές στις τιμές των φαρμάκων έγινα 

και αυτό:: το υπουργείο υγείας ...ξέχασε να δώσει τιμές σε φάρμακα που 

κυκλοφορούν κανονικά στην αγορά στο νέο δελτίο τιμών που εκδόθηκε. Επιστολές 

διαμαρτυρίας του Συνδέσμου των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (ΣΦΕΕ) στον 

αρμόδιο υπουργό Μάριο Σαλμά. Τι λένε για τα νέα λάθη στην τιμολόγηση  

 

Ούτε ένα ούτε δύο αλλά δεκάδες λάθη θα κληθούν και πάλι να διορθώσουν οι 

υπηρεσίες του ΕΟΦ στο νέο δελτίο τιμών που εξεδόθη την περασμένη Παρασκευή.  

 

Το νέο δελτίο τιμών που θα τεθεί υποτίθεται σε εφαρμογή στις 4 Μαρτίου βρίθει 

λαθών και παραλείψεων. 

 

Ήδη πολλοί παράγοντες της αγοράς έχουν αρχίσει τις διαμαρτυρίες με το Σύνδεσμο 

των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) να στέλνει επιστολή στον 

αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Μάριο Σαλμά, επισημαίνοντας για άλλη μια φορά τα 

τραγικά λάθη που έχουν γίνει.  

 

 

Ο ΣΦΕΕ στην επιστολή του ζητά την «Άμεση διόρθωση των σοβαρών σφαλμάτων, 

ενάντια στη νομοθεσία, που εμφανίζονται στο νέο Δελτίο Τιμών». 

 

Ειδικότερα ο Σύνδεσμος σημειώνει μία προς μία τις ανακρίβειες που έχουν 

καταγραφεί οι οποίες, όπως λέει, αν δε διορθωθούν άμεσα θα προκαλέσουν σοβαρά 

προβλήματα στην επάρκεια της αγοράς με φάρμακα, αποσύρσεις, ελλείψεις για 

ευνόητους λόγους και εν τέλει προβλήματα πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στις 

θεραπείες τους. 

http://www.newsnow.gr/article/362055/xexasan-na-timologisoun-farmaka-pou-kykloforoun-epistoli-diamartyrias-sfee-pros-salma.html
http://www.newsnow.gr/article/362055/xexasan-na-timologisoun-farmaka-pou-kykloforoun-epistoli-diamartyrias-sfee-pros-salma.html
http://www.newsnow.gr/
http://www.newsnow.gr/article/362055/xexasan-na-timologisoun-farmaka-pou-kykloforoun-epistoli-diamartyrias-sfee-pros-salma.html
http://www.newsnow.gr/article/362055/xexasan-na-timologisoun-farmaka-pou-kykloforoun-epistoli-diamartyrias-sfee-pros-salma.html
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Συγκεκριμένα τα μέλη του ΣΦΕΕ παρατήρησαν:  

 

1. Μη ορθή εφαρμογή της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης για την Τιμολόγηση 

Φαρμάκων για μοναδικά προϊόντα, βιοτεχνολογικά και προϊόντα εντός πατέντας 

 

2. Λανθασμένη αναφορά τιμών από τις ευρωπαϊκές χώρες 

 

3. Μη ορθή τιμολόγηση των παραγώγων αίματοs, ορφανών φαρμάκων και 

ανοσοσφαιρίνων 

 

4. Απουσία κωδικών φαρμακευτικών προϊόντων σε κυκλοφορία από το Δελτίο Τιμών 

 

5. Λανθασμένη αντιστοίχηση φαρμακευτικών προϊόντων που βρίσκονται σε 

καθεστώς Co-marketing 

 

6. Λανθασμένη αντιστοίχιση γενοσήμων και τιμολόγηση παραγωμένων προϊόντων 

 

Ο ΣΦΕΕ ζητά την άμεση διόρθωση των λαθών και την επανακυκλοφορία του 

Δελτίου Τιμών εντός της εβδομάδας.
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Τίτλος : 
ΠΟΣΙΠΥ: ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ !  

Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2013/02/blog-
post_4936.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fee
d:+Medispin+(MEDISPIN) 
 
Θα οδηγηθούμε στη φυλακή! 
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 
 
Λάβετε υπόψη σας ότι οι εργαστηριακοί ιατροί λόγω της συστηματικής 
καθυστέρησης εξόφλησης των οφειλομένων του 2012, καθώς και των οφειλομένων 
των προηγούμενων ετών από τους υπάρχοντες τότε Φ.Κ.Α. κινδυνεύουν όχι μόνο να 
βάλουν λουκέτο στη μοναδική πηγή εσόδων τους, αλλά και να οδηγηθούν στη 
φυλακή λόγω της μη αποπληρωμής κατά συνέπεια, των δικών τους οφειλομένων σε 
τρίτους (χαράτσια, Δ.Ε.Η, εφορία, ΤΣΑΥ,ΟΤΕ,κλπ). 
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
Λ. Αναγνώστου Ι. Κλεινάκης 
 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2013/02/blog-post_4936.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.gr/2013/02/blog-post_4936.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.gr/2013/02/blog-post_4936.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
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Τίτλος : 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΙΔΙΚ 

 
Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2013/02/blog-

post_5867.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN) 

 
Αθήνα,18/02/2013 
 
Επείγουσα Ανακοίνωση 
 
Πριν από μισή ώρα περίπου επικοινώνησε η γραμματεία του Προέδρου του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τον Πρόεδρο του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. και τον ενημέρωσε ότι μόλις υπεγράφη 
το ένταλμα που αφορά τις οφειλές μηνός Ιουλίου και έχει αποσταλεί στο 
Διατραπεζικό Σύστημα Συναλλαγών έτσι ώστε τα χρήματα να έχουν πιστωθεί στους 
λογαριασμούς μας το αργότερο μέχρι την προσεχή Πέμπτη. 
 
Ελπίζουμε ότι αυτή η πληροφόρηση είναι αξιόπιστη και δεν θα είναι μία ακόμη 
υπόσχεση όπως συνέβαινε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. 
 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
 
Γιώργος Βουγιούκας Ιωάννης Καραμηνάς 
 
Ιατρός Ακτινολόγος Βιοχημικός 
 
 

 
 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2013/02/blog-post_5867.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.gr/2013/02/blog-post_5867.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.gr/2013/02/blog-post_5867.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)

