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Τίτλος : 
Κόντρα ΣΦΕΕ - Φαρμακοποιών: Παράνομη η Υπουργική Απόφαση 

για αύξηση πίστωσης!  

 
Μέσο :  

http://pharmamarketingexperts.blogspot.gr/ 

 
Δημοσίευμα: 
http://pharmamarketingexperts.blogspot.gr/2012/10/blog-
post_170.html#more 

Κανείς δεν εφαρμόζει την Υπουργική Απόφαση 2719 (08-10-2012) που 
αναφέρει αύξηση πίστωσης στις 60 μέρες! Διαβάστε παρακάτω τι 

απάντησε επίσημα ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(ΣΦΕΕ) σε ερώτημα που απηύθυναν τόσο ο ΦΣΑ όσο και η ΟΣΦΕ: 

 

Προς τον Αξιότιμο 
κ. Κων/νο Λουράντο 

Πρόεδρο ΦΣΑ 
 

Αγαπητέ κ. Λουράντε, 
   

Αναφορικά με την από 12 Οκτωβρίου επιστολή σας προς τον Σύνδεσμό 
μας σχετική με την προβλεπόμενη από την Αγορανομική Διάταξη 

http://pharmamarketingexperts.blogspot.gr/2012/10/blog-post_170.html%23more
http://pharmamarketingexperts.blogspot.gr/2012/10/blog-post_170.html%23more
http://pharmamarketingexperts.blogspot.gr/2012/10/blog-post_170.html%23more
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_23.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8865.html
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πιστωτική πολιτική των εταιρειών μελών μας έχω να παρατηρήσω τα 

ακόλουθα. 

 
Οι προβλεπόμενες από κάθε Αγορανομική Διάταξη ρυθμίσεις βασίζονται σε 

εξουσιοδοτικούς νόμους, οι οποίοι προβλέπουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
πρέπει οι Αγορανομικές Διατάξεις να κινηθούν. 

 
Κατά συνέπεια, οι Αγορανομικές Διατάξεις, οι οποίες εκδίδονται 

από την Πολιτεία και δεν βασίζονται σε νομοθετική εξουσιοδοτική 
ρύθμιση, είναι παράνομες. 

Για την εν προκειμένω ρύθμιση της Αγορανομικής Διάταξης συγκεκριμένα 
για το άρθρο 3 παρ. 3, το οποίο επικαλείσθε στην από 12 Οκτωβρίου 2012 

επιστολή σας, δεν έχει εκδοθεί εξουσιοδοτικός νόμος και επομένως 
η διάταξη είναι παράνομη. 

 
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Συντάγματος η οικονομική 

ελευθερία του καθενός αποτελεί βασική Συνταγματική επιταγή, η οποία με 

την επίμαχη επιβολή πίστωσης 60 ημερών παραβιάζεται κατάφορα. 
Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 116/2003, με το οποίο 

εντάσσεται στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2000/35 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές, μόλις περάσουν 30 ημέρες από την παραλαβή των αγαθών 
και του σχετικού τιμολογίου θα πρέπει να έχει εξοφληθεί η απαίτηση του 

παραδίδοντος, άλλως οφείλεται τόκος υπερημερίας. 
 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2 σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 4 της Συνθήκης της Λισσαβόνας για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

(ΣΕΚ) τα κράτη-μέλη πρέπει να απέχουν από πράξεις ή παραλείψεις 
νομοθετικών μέτρων ή και διοικητικών πρακτικών που μπορούν να 

εξουδετερώσουν την αποτελεσματικότητα των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δηλ. μέτρων που στρεβλώνουν την αγορά ή παρεμβαίνουν στην 

οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. 

 
Η επιβολή από το κράτος πιστωτικής πολιτικής 60 ημερών στις εταιρείες  

εξουδετερώνει την αποτελεσματικότητα των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διότι δημιουργεί συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισμού, το 

δίκαιο του οποίου αποτελεί μια από τις βασικές αρχές της Ένωσης. Για το 
θέμα αυτό, άλλωστε, υφίσταται πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 

Συνεπώς, και από πλευράς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 
παράνομη η επιβολή όρων στην εμπορική πολιτική, την οποία ακολουθεί 

μια επιχείρηση. 
 

Με την ανωτέρω επιχειρηματολογία ο Σύνδεσμος θα καταθέσει σύντομα 
αίτηση ακύρωσης της επίμαχης ρύθμισης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 

το οποίο φρονούμε ότι θα προβεί στην ακύρωσή της για τους ανωτέρω 
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λόγους, προέχοντος του λόγου της έλλειψης νομοθετικής εξουσιοδότησης. 

 

Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του ανώτατου αυτού 
Δικαστηρίου οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν κατά περίπτωση η κάθε 

μια χωριστά να αξιολογήσουν την πολιτική τους αξιοποιώντας τις νομικές 
δυνατότητες που βρίσκονται στη διάθεσή τους.  

 
Με κάθε εκτίμηση  

 
Γιάννης Χρυσοσπάθης  

Νομικός Σύμβουλος 
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Τίτλος : 
FARMAKOPOIOI: ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΣΦΕΕ: 
ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ  

Μέσο :  

http://stratos-karlatirasseyahoogr.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://stratos-
karlatirasseyahoogr.blogspot.gr/2012/10/farmakopoioi_7461.html?zx=c1

3139e1cb85c988 

 

 

FARMAKOPOIOI: ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΣΦΕΕ: ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ: 
Θεσσαλονίκη, 18/10/2012 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΗ ΤΗΝ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ (ή μετφρ. ΝΤΡΟΠΗ...) Κύριοι του 
ΣΦΕΕ, ...  

 

http://stratos-karlatirasseyahoogr.blogspot.gr/2012/10/farmakopoioi_7461.html?zx=c13139e1cb85c988
http://stratos-karlatirasseyahoogr.blogspot.gr/2012/10/farmakopoioi_7461.html?zx=c13139e1cb85c988
http://stratos-karlatirasseyahoogr.blogspot.gr/2012/10/farmakopoioi_7461.html?zx=c13139e1cb85c988
http://stratos-karlatirasseyahoogr.blogspot.gr/2012/10/farmakopoioi_7461.html?zx=c13139e1cb85c988
http://farmakopoioi.blogspot.com/2012/10/blog-post_6846.html?spref=bl
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Τίτλος : 
Ανοικτή επιστολή προς όλη την φαρμακευτική αγορά : 
ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ (ή μετφρ. ΝΤΡΟΠΗ...)  

Μέσο :  

http://pharmateam.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/10/blog-
post_3724.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_camp

aign=Feed:+blogspot/VhxGM+%28PHARMA+TEAM%29#axzz29iQrrWch 

 

 
Κύριοι του ΣΦΕΕ, 
Δεν έχει μείνει ίχνος ντροπής, ούτε φιλότιμο, ούτε λίγη (έστω) 

ανθρωπιά; 
Συγχαρητήρια!!! 

Αναθέσατε στον νομικό σας σύμβουλο να δημοσιοποιήσει τις θέσεις σας, 
τις οποίες εσείς δεν είχατε το θάρρος και την παλληκαριά να υπογράψετε; 

Όποιος διαβάσει την επιστολή σας θα φθάσει στο σημείο μέχρι και να σας 
λυπηθεί. Η κακή κυβέρνηση βγάζει «παράνομες Υπουργικές αποφάσεις», 

«παραβιάζει τις οικονομικές ελευθερίες» και «βασικές συνταγματικές 
επιταγές», «στρεβλώνει την αγορά», «παρεμβαίνει στην οικονομική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων», «επιβάλει όρους στην εμπορική 

πολιτική των επιχειρήσεων» και γι ΄ αυτό θα ζητήσετε την προστασία του 
Συμβουλίου Επικρατείας; 

 
Αλήθεια απευθύνεστε σε κρετίνους; 

 
 

Εμφανίζεστε αδικημένοι εσείς που κερδίσατε μύρια όσα από τους Έλληνες 
ασφαλισμένους όλα τα προηγούμενα χρόνια; Εσείς που με τους 

μηχανισμούς προώθησης (πότε θέλετε να μιλήσουμε γι΄ αυτούς;) 
φουσκώσατε την δημόσια φαρμακευτική δαπάνη; 

Εσείς που δεν αντιλαμβάνεστε ότι δραστηριοποιείστε σε μια χώρα που 
υποφέρει, σε μια χώρα με επίσημη ανεργία 25%, με ανθρώπους που 

αυτοκτονούν και με συσσίτια που καθημερινά καλύπτουν τις ανάγκες 
διατροφής χιλιάδων ανθρώπων; 

Εσείς που αδιαφορείτε για τις οικονομικές δυσκολίες των άμεσα 

συνεργατών σας που είναι οι φαρμακοποιοί, τους οποίους αντί να 
στηρίξετε αυτές τις δύσκολες ημέρες τους λειώνετε ακόμα περισσότερο; 

Πετύχαμε μετά από προσπάθειες δύο χρόνων να θεσμοθετηθεί η πίστωση 
των 60 ημερών, προκειμένου να ελαφρυνθεί η πολύ μεγαλύτερη πίστωση 

που παρέχουμε προς τον ΕΟΠΥΥ. 
Και εσείς επικαλείσθε όλο το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για να μην 

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3724.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/VhxGM+%28PHARMA+TEAM%29%23axzz29iQrrWch
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3724.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/VhxGM+%28PHARMA+TEAM%29%23axzz29iQrrWch
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3724.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/VhxGM+%28PHARMA+TEAM%29%23axzz29iQrrWch
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3724.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/VhxGM+%28PHARMA+TEAM%29%23axzz29iQrrWch
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διευκολύνετε αυτούς που διαθέτουν τα δικά σας προϊόντα. 

 

Θα σας ήταν πολύ βαριά η πίστωση των 60 ημερών προς τα φαρμακεία. 
 

Σας είναι όμως ανώδυνη η πίστωση που παρέχετε επί σειρά ετών προς τα 
νοσοκομεία! Αυτή δεν αντίκειται στις κοινοτικές οδηγίες και φυσικά δεν 

διεκδικείτε τόκους υπερημερίας. 
Γιατί άραγε; 

Μη μου μιλήσετε για κοινωνική ευαισθησία. 
Θα γελάσει κάθε πικραμένος. 

Κύριοι, 
 

Αρκετά πια αυτό το παραμύθι. Οι μάσκες έπεσαν. Οι φαρμακοποιοί 
βουλιάζουν. 

Αλλά είναι στην βάρκα και με εσάς και με τους φαρμακεμπόρους. Και όταν 
η βάρκα βουλιάξει μην νομίζετε ότι εσείς θα σωθείτε. 

Άλλωστε εσείς προκαλείτε επιτάχυνση του μοιραίου. 

Απευθύνομαι στον κ. Σαλμά δημοσίως και τον καλώ να πάρει όλα εκείνα 
τα μέτρα που απαιτούνται και που η πολιτεία έχει τη δύναμη να επιβάλει 

για να υπερασπιστεί την πολιτική του. 
Απευθύνομαι στους φαρμακοποιούς δημοσίως και τους καλώ να 

ενεργήσουν όπως η συνείδησή τους, η ηθική τους, η αναγκαιότητα 
επιβίωσής των οικογενειών τους και η αξιοπρέπεια του κλάδου επιβάλει. 

Ο φαρμακοποιός είναι ένας αξιοπρεπής επιστήμονας και επαγγελματίας 
που του χρωστάνε και δεν χρωστάει σε κανέναν! 

Όποιος δεν το κατάλαβε ακόμη κακό του κεφαλιού του. 
 

Κυριάκος Θεοδοσιάδης 
Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

Α΄ Αντιπρόεδρος ΠΦΣ 
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Τίτλος : 
Ανοικτή επιστολή προς όλη την φαρμακευτική αγορά : 
ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ (ή μετφρ. ΝΤΡΟΠΗ...)  

Μέσο :  

http://pfsgr.blogspot.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
http://pfsgr.blogspot.gr/ 

 
Κύριοι του ΣΦΕΕ, 

Δεν έχει μείνει ίχνος ντροπής, ούτε φιλότιμο, ούτε λίγη (έστω) 
ανθρωπιά; 

Συγχαρητήρια!!! 
Αναθέσατε στον νομικό σας σύμβουλο να δημοσιοποιήσει τις θέσεις σας, 

τις οποίες εσείς δεν είχατε το θάρρος και την παλληκαριά να υπογράψετε; 

Όποιος διαβάσει την επιστολή σας θα φθάσει στο σημείο μέχρι και να σας 
λυπηθεί.Η κακή κυβέρνηση βγάζει «παράνομες Υπουργικές αποφάσεις», 

«παραβιάζει τις οικονομικές ελευθερίες» και «βασικές συνταγματικές 
επιταγές», «στρεβλώνει την αγορά», «παρεμβαίνει στην οικονομική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων», «επιβάλει όρους στην εμπορική 
πολιτική των επιχειρήσεων» και γι ΄ αυτό θα ζητήσετε την προστασία του 

Συμβουλίου Επικρατείας; 
 

Αλήθεια απευθύνεστε σε κρετίνους; 
 

 
Εμφανίζεστε αδικημένοι εσείς που κερδίσατε μύρια όσα από τους Έλληνες 

ασφαλισμένους όλα τα προηγούμενα χρόνια;Εσείς που με τους 
μηχανισμούς προώθησης (πότε θέλετε να μιλήσουμε γι΄ αυτούς;) 

φουσκώσατε την δημόσια φαρμακευτική δαπάνη; 

Εσείς που δεν αντιλαμβάνεστε ότι δραστηριοποιείστε σε μια χώρα που 
υποφέρει, σε μια χώρα με επίσημη ανεργία 25%, με ανθρώπους που 

αυτοκτονούν και με συσσίτια που καθημερινά καλύπτουν τις ανάγκες 
διατροφής χιλιάδων ανθρώπων; 

Εσείς που αδιαφορείτε για τις οικονομικές δυσκολίες των άμεσα 
συνεργατών σας που είναι οι φαρμακοποιοί, τους οποίους αντί να 

στηρίξετε αυτές τις δύσκολες ημέρες τους λειώνετε ακόμα περισσότερο; 
Πετύχαμε μετά από προσπάθειες δύο χρόνων να θεσμοθετηθεί η πίστωση 

των 60 ημερών, προκειμένου να ελαφρυνθεί η πολύ μεγαλύτερη πίστωση 
που παρέχουμε προς τον ΕΟΠΥΥ. 

Και εσείς επικαλείσθε όλο το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για να μην 
διευκολύνετε αυτούς που διαθέτουν τα δικά σας προϊόντα. 

 

http://pfsgr.blogspot.gr/
http://pfsgr.blogspot.gr/
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Θα σας ήταν πολύ βαριά η πίστωση των 60 ημερών προς τα φαρμακεία. 

 

Σας είναι όμως ανώδυνη η πίστωση που παρέχετε επί σειρά ετών προς τα 
νοσοκομεία!Αυτή δεν αντίκειται στις κοινοτικές οδηγίες και φυσικά δεν 

διεκδικείτε τόκους υπερημερίας. 
Γιατί άραγε; 

Μη μου μιλήσετε για κοινωνική ευαισθησία. 
Θα γελάσει κάθε πικραμένος. 

Κύριοι, 
 

Αρκετά πια αυτό το παραμύθι. Οι μάσκες έπεσαν. Οι φαρμακοποιοί 
βουλιάζουν. 

Αλλά είναι στην βάρκα και με εσάς και με τους φαρμακεμπόρους.Και όταν 
η βάρκα βουλιάξει μην νομίζετε ότι εσείς θα σωθείτε. 

Άλλωστε εσείς προκαλείτε επιτάχυνση του μοιραίου. 
Απευθύνομαι στον κ. Σαλμά δημοσίως και τον καλώ να πάρει όλα εκείνα 

τα μέτρα που απαιτούνται και που η πολιτεία έχει τη δύναμη να επιβάλει 

για να υπερασπιστεί την πολιτική του. 
Απευθύνομαι στους φαρμακοποιούς δημοσίως και τους καλώ να 

ενεργήσουν όπως η συνείδησή τους, η ηθική τους, η αναγκαιότητα 
επιβίωσής των οικογενειών τους και η αξιοπρέπεια του κλάδου επιβάλει. 

Ο φαρμακοποιός είναι ένας αξιοπρεπής επιστήμονας και επαγγελματίας 
που του χρωστάνε και δεν χρωστάει σε κανέναν! 

Όποιος δεν το κατάλαβε ακόμη κακό του κεφαλιού του. 
 

Κυριάκος Θεοδοσιάδης 
Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

Α΄ Αντιπρόεδρος ΠΦΣ 



 

[9] 
 

Τίτλος : 
Ανοικτή επιστολή προς όλη την φαρμακευτική αγορά : 
ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ (ή μετφρ. ΝΤΡΟΠΗ...)  

Μέσο :  

http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_6846.html?spref=bl 

 
 
Κύριοι του ΣΦΕΕ, 
Δεν έχει μείνει ίχνος ντροπής, ούτε φιλότιμο, ούτε λίγη (έστω) 

ανθρωπιά; 
Συγχαρητήρια!!! 

Αναθέσατε στον νομικό σας σύμβουλο να δημοσιοποιήσει τις θέσεις σας, 
τις οποίες εσείς δεν είχατε το θάρρος και την παλληκαριά να υπογράψετε; 

Όποιος διαβάσει την επιστολή σας θα φθάσει στο σημείο μέχρι και να σας 
λυπηθεί.Η κακή κυβέρνηση βγάζει «παράνομες Υπουργικές αποφάσεις», 

«παραβιάζει τις οικονομικές ελευθερίες» και «βασικές συνταγματικές 
επιταγές», «στρεβλώνει την αγορά», «παρεμβαίνει στην οικονομική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων», «επιβάλει όρους στην εμπορική 
πολιτική των επιχειρήσεων» και γι ΄ αυτό θα ζητήσετε την προστασία του 

Συμβουλίου Επικρατείας; 

 
Αλήθεια απευθύνεστε σε κρετίνους; 

 
 

Εμφανίζεστε αδικημένοι εσείς που κερδίσατε μύρια όσα από τους Έλληνες 
ασφαλισμένους όλα τα προηγούμενα χρόνια;Εσείς που με τους 

μηχανισμούς προώθησης (πότε θέλετε να μιλήσουμε γι΄ αυτούς;) 
φουσκώσατε την δημόσια φαρμακευτική δαπάνη; 

Εσείς που δεν αντιλαμβάνεστε ότι δραστηριοποιείστε σε μια χώρα που 
υποφέρει, σε μια χώρα με επίσημη ανεργία 25%, με ανθρώπους που 

αυτοκτονούν και με συσσίτια που καθημερινά καλύπτουν τις ανάγκες 
διατροφής χιλιάδων ανθρώπων; 

Εσείς που αδιαφορείτε για τις οικονομικές δυσκολίες των άμεσα 
συνεργατών σας που είναι οι φαρμακοποιοί, τους οποίους αντί να 

στηρίξετε αυτές τις δύσκολες ημέρες τους λειώνετε ακόμα περισσότερο; 

Πετύχαμε μετά από προσπάθειες δύο χρόνων να θεσμοθετηθεί η πίστωση 
των 60 ημερών, προκειμένου να ελαφρυνθεί η πολύ μεγαλύτερη πίστωση 

που παρέχουμε προς τον ΕΟΠΥΥ. 
Και εσείς επικαλείσθε όλο το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για να μην 

διευκολύνετε αυτούς που διαθέτουν τα δικά σας προϊόντα. 
 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_6846.html?spref=bl
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_6846.html?spref=bl
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Θα σας ήταν πολύ βαριά η πίστωση των 60 ημερών προς τα φαρμακεία. 

 

Σας είναι όμως ανώδυνη η πίστωση που παρέχετε επί σειρά ετών προς τα 
νοσοκομεία!Αυτή δεν αντίκειται στις κοινοτικές οδηγίες και φυσικά δεν 

διεκδικείτε τόκους υπερημερίας. 
Γιατί άραγε; 

Μη μου μιλήσετε για κοινωνική ευαισθησία. 
Θα γελάσει κάθε πικραμένος. 

Κύριοι, 
 

Αρκετά πια αυτό το παραμύθι. Οι μάσκες έπεσαν. Οι φαρμακοποιοί 
βουλιάζουν. 

Αλλά είναι στην βάρκα και με εσάς και με τους φαρμακεμπόρους.Και όταν 
η βάρκα βουλιάξει μην νομίζετε ότι εσείς θα σωθείτε. 

Άλλωστε εσείς προκαλείτε επιτάχυνση του μοιραίου. 
Απευθύνομαι στον κ. Σαλμά δημοσίως και τον καλώ να πάρει όλα εκείνα 

τα μέτρα που απαιτούνται και που η πολιτεία έχει τη δύναμη να επιβάλει 

για να υπερασπιστεί την πολιτική του. 
Απευθύνομαι στους φαρμακοποιούς δημοσίως και τους καλώ να 

ενεργήσουν όπως η συνείδησή τους, η ηθική τους, η αναγκαιότητα 
επιβίωσής των οικογενειών τους και η αξιοπρέπεια του κλάδου επιβάλει. 

Ο φαρμακοποιός είναι ένας αξιοπρεπής επιστήμονας και επαγγελματίας 
που του χρωστάνε και δεν χρωστάει σε κανέναν! 

Όποιος δεν το κατάλαβε ακόμη κακό του κεφαλιού του. 
 

Κυριάκος Θεοδοσιάδης 
Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

Α΄ Αντιπρόεδρος ΠΦΣ 
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Τίτλος : 
Ανοικτή επιστολή προς όλη την φαρμακευτική αγορά : 
ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ (ή μετφρ. ΝΤΡΟΠΗ...)  

Μέσο :  

http://www.palo.gr/cluster/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.palo.gr/cluster/blogs/ygeia/706/?clid=5888981 

Θεσσαλονίκη, 18/10/2012 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ (ή μετφρ. ΝΤΡΟΠΗ...) Κύριοι του 

ΣΦΕΕ, Δεν έχει μείνει ίχνος ντροπής, ούτε φιλότιμο, ούτε λίγη (έστω) 
ανθρωπιά; Συγχαρητήρια!!! Αναθέσατε στον νομικό σας σύμβουλο να 

δημοσιοποιήσει τις θέσεις σας, τις οποίες εσείς δεν είχατε το θάρρος και 
την παλληκαριά να υπογράψετε; Όποιος διαβάσει την επιστολή σας θα 

φθάσει στο σημείο μέχρι και να σας λυπηθεί. Η κακή κυβέρνηση βγάζει 
"παράνομες Υπουργικές αποφάσεις"... 

 

 

http://www.palo.gr/cluster/blogs/ygeia/706/?clid=5888981
http://www.palo.gr/cluster/blogs/ygeia/706/?clid=5888981
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Τίτλος : 
Ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού στήν Ελλάδα. Όφελος 400 
εκατ. ευρώ για την οικονομία  
 
Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/400.html?utm_source=feedburner&
utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%2

9 
 

To ποσό των 400 εκατ. ευρώ μπορεί να εισφέρει στην οικονομία της 
χώρας τα  

επόμενα 2-3 έτη ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού. Το Σχέδιο Νόμου για 
την  

ανάπτυξη του τουρισμού υγείας πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι 
τα τέλη του  

2012. Τα παραπάνω μεταξύ άλλων ανακοινώθηκαν στην εκδήλωση 

παρουσίασης  
της μελέτης «Ανάπτυξη Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα» που 

διοργανώθηκε  
από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος σε κεντρικό αθηναϊκό 

ξενοδοχείο. 
 

Στα κύρια συμπεράσματα της αναφερόμενης μελέτης καταγράφεται ότι τα 
έσοδα  

που προκύπτουν ετησίως από 5 εκατ. περίπου ασθενείς του ιατρικού 
τουρισμού  

προσεγγίζουν τα 20 εκατ. δολάρια με μέσο όρο ιατρικής δαπάνης 3.000 
ως 4.000  

δολάρια. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι 
προωθείται  

νομοθετική πρωτοβουλία από κοινού με το Υπουργείο Υγείας, η οποία 

αφορά: 
 

Σύνταξη νόμου για τον Ιατρικό Τουρισμό, που θα βάζει τέλος στις νομικές 
ασάφειες,  

γύρω από το θέμα, αλλά παράλληλα θα καλύπτει και τα σχετικά νομικά 
κενά. 

 
Επίσης σύσταση Επιτροπής των υπουργείων Υγείας και Τουρισμού, που θα  

παρακολουθεί το θέμα και θα καταθέτει προτάσεις για την ανάπτυξη και 
βελτίωσή  

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/400.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/400.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/400.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/400.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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του. Εναρμόνιση με την σχετική κοινοτική Οδηγία για την διασυνοριακή 

περίθαλψη. 

 
Πιστοποίηση νοσοκομείων και ξενοδοχείων. Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας  

Λυκουρέντζος στο πλαίσιο του χαιρετισμού του σημείωσε ότι μέχρι τα τέλη 
του  

έτους θα έχει ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο για τον Ιατρικό Τουρισμού 
προσθέτοντας  

ότι η πολιτεία θα επιδιώξει μια έντιμη σχέση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα  

για την ανέλιξη του εν λόγω κλάδου. 
 

Πηγή Health Daily 
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Τίτλος : 
Σε δεσμευμένο λογαριασμό τα 31,5 δισ.  

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

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/315.html?utm_source=feedburner&

utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%2

9 
 
Ναι μεν η εκταμίευση της πολυπόθητης δόσης των 31,5 δισ. ευρώ 
θεωρείταιειλημμένη απόφαση, μα σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, 

προωθείται η λύση ενός δεσμευμένου λογαριασμού. Ητοι, η ελληνική 
κυβέρνηση δεν θα έχει πρόσβαση στο λογαριασμό και τα χρήματα θα 

προορίζονται πρωτίστως για την αποπληρωμή των δανείων, δηλαδή των 
τόκων και των χρεολυσίων. Τα χρηματοδοτικά κενά που θα προκύπτουν, 

θα καλύπτονται από την ελληνική κυβέρνηση. 
 

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, η ιδέα του δεσμευμένου 
λογαριασμού, που δεν είναι καινούρια, υποστηρίζεται και από τη Γαλλία. 

Στόχος του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού είναι αφενός να 
διασφαλιστεί η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και αφετέρου να 

διατηρηθούν παράλληλα οι πιέσεις προς την Αθήνα για τη συνέχιση των 
συμπεφωνημένων μεταρρυθμίσεων. 

 

Πηγή: Deutsche Welle 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/315.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/315.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/315.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/315.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://www.enikos.gr/economy/89035,Spiegel:_H_Ellada_8a_parei_th_dosh.html
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Τίτλος : 
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-

post_7148.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

 

 
Κατηγορούμενος για εμπλοκή σε σκάνδαλο  

Ο Επίτροπος της Ε.Ε. για την Υγεία, John Dalli, παραιτήθηκε, μετά 
από κατηγορίες για εμπλοκή του σε οικονομικό σκάνδαλο, με εταιρείες 

καπνού.  
 

Το γεγονός προκάλεσε έντονες συζητήσεις, ενόψει και της επικείμενης 

συνόδου των αρχηγών της Ε.Ε. με θέμα την κρίση και τα μέτρα για τη 

στήριξη των ευρωπαϊκών τραπεζών. Σύμφωνα με τις 
καταγγελίες, επιχειρηματίας χρησιμοποιούσε τις σχέσεις του με τον κ. Dalli 

για να αποσπάσει χρήματα από την εταιρεία Swedish Match, για να 
μεταβάλλει προς το ευνοϊκότερο την νομοθεσία της Ε.Ε. σε σχέση με τα 

προϊόντα καπνού. Ειδικότερα, ο επιχειρηματίας διαβεβαίωσε ότι με 
την υποστήριξη του Μαλτέζου Επιτρόπου θα επιτύγχανε να αρθεί ο 

περιορισμός γιατο «snus», μια μορφή καπνού που είναι δημοφιλής στη 
Σουηδία. Ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου δήλωσε ότι ο κ. Dalli διαψεύδει 

κατηγορηματικά τις καταγγελίες και αποφάσισε να παραιτηθεί για 
να διεκδικήσει τη δικαστική του δικαίωση. 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι από την εν λόγω υπόθεση δεν 
υπήρξε κακοδιαχείριση χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων. 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_7148.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_7148.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_7148.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_7148.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Θεματολογία:  
Ποιον γιατρό και για ποιο λόγο προστατεύει ο Μ. Σαλμάς 
στο Αγρίνιο  

Μέσο: 

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-

post_8382.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

 
 
Σάλος στην Αιτωλοακαρνανία με γιατρό που δεν παρουσιαζόταν στο 

ιατρείο του και με την προσωπική σφραγίδα του συνταγογραφούσε 
υπάλληλος φαρμακείου, εν γνώσει του αναπληρωτή υπουργού Υγείας! 

 
Προσωπική παρέμβαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας και βουλευτή 

Αιτωλοακαρνανίας κ. Μάριου Σαλμά να επιστρέψει σε συγκεκριμένη θέση 

γιατρός, ο οποίος μετακινήθηκε επειδή είχε αφήσει στη θέση του 
υπάλληλο ιδιωτικού φαρμακείου να συνταγογραφεί, καταγγέλλεται από 

εργαζομένους στο νοσοκομείο Αγρινίου! 
 

Κάθε μέρα και μια νέα παράδοξη υπόθεση με πρωταγωνιστή τον 
αναπληρωτή υπουργό Υγείας έρχεται στη δημοσιότητα. Μετά τις χθεσινές 

συνταρακτικές αποκαλύψεις του “Newsbomb.gr” εργαζόμενοι του 
νοσοκομείου Αγρινίου – Μεσολογγίου κατήγγειλαν άλλη μια απίστευτη 

ιστορία, στην οποία φέρεται ο κ. Μάριος Σαλμάς να έχει παρέμβει μέσω 
των άμεσων συνεργατών του. 

 
Από τις αρχές της χρονιάς περιέρχονταν στον εκδιωχθέντα διοικητή του 

νοσοκομείου κ. Γιώργο Κραμποκούκη παράπονα και διαμαρτυρίες για τις 
συνεχείς απουσίες και τον παράδοξο τρόπο με τον οποίο ασκούσε τα 

καθήκοντά του ο γιατρός Σ.Δ. που υπηρετούσε στο εξεταστήριο του 

δημοτικού διαμερίσματος Ζευγαρακίου. Παρά τις παρατηρήσεις προς τον 
γιατρό, οι οχλήσεις από τους πολίτες συνεχίζονταν. 

 
Όταν τα πράγματα έφθασαν στο απροχώρητο, ο τότε διοικητής μαζί με τον 

διοικητικό διευθυντή του νοσοκομείου Αγρινίου – Μεσολογγίου μετέβησαν 
στο εξεταστήριο του Ζευγαρακίου στις 6 Μαρτίου. Όπως προκύπτει με 

έγγραφα που βρίσκονται στη διάθεση του “Newsbomb.gr” όχι μόνο 
απουσίαζε ο γιατρός αλλά τη δουλειά του έκανε η ιδιωτική υπάλληλος 

φαρμακείου Α.Σ.! 
 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8382.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8382.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8382.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8382.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Εικόνα ντροπής για το ΕΣΥ 

 

Μπορεί να μην εξέταζε ασθενείς, αλλά συνταγογραφούσε βιβλιάρια 
ασθενών χρησιμοποιώντας την προσωπική σφραγίδα του γιατρού και τη 

στρογγυλή σφραγίδα του Περιφερειακού Ιατρείου Ματαράγκας με το 
εθνόσημο. Αν δεν είναι αυτή εικόνα διάλυσης, εγκατάλειψης και 

απαξίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας τι μπορεί να είναι; 
 

Τα στελέχη του νοσοκομείου μάλιστα αναζήτησαν τον γιατρό, ο οποίος 
προσήλθε στο εξεταστήριο και ισχυρίσθηκε ότι είχε πάει σε επείγον 

περιστατικό ενώ είχε αφήσει στη θέση του την ιδιωτική υπάλληλο λόγω 
ελλείψεως προσωπικού! Οι ισχυρισμοί δεν έγιναν δεκτοί, ο γιατρός 

κλήθηκε σε απολογία η οποία δεν κρίθηκε επαρκής και παραπέμφθηκε στο 
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών της 6ης Δημόσιας 

Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ). Αυτά συνέβησαν στις 29 Μαρτίου. 
 

Παράλληλα αποφασίστηκε η μετακίνηση του γιατρού από το εξεταστήριο 

του Ζευγαρακίου στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του 
νοσοκομείου «Χατζηκώστα» στο Μεσολόγγι. Κι εκεί αρχίζουν τα απίστευτα 

κι όμως «παραπολιτικά»… 
 

Ο γιατρός διέρεε παντού ότι είχε πολιτικές διασυνδέσεις και θα λυνόταν το 
θέμα. Περιέργως πώς, ο διοικητής της 6ης ΔΥΠΕ κ. Δ.Κ. δεν κίνησε την 

πειθαρχική διαδικασία έναντι του γιατρού. Αντιθέτως, τρεις μήνες 
αργότερα εξέδωσε φωτογραφική απόφαση για την επιστροφή «ιατρών 

ειδικότητας Γενικής Ιατρικής» στις οργανικές θέσεις τους! 
 

Απόφαση – σκάνδαλο 
 

Το σχετικό έγγραφο εκδόθηκε στις 29 Ιουνίου, δηλαδή οκτώ ημέρες 
αφότου ανακοινώθηκε η σύνθεση της κυβέρνησης που συγκρότησε ο κ. 

Αντώνης Σαμαράς και ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού Υγείας ο 

εκλεγόμενος στην Αιτωλοακαρνανία κ. Μάριος Σαλμάς. Το θέμα γίνεται 
ακόμα πιο περίπλοκο αφού ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Αγρινίου – 

Μεσολογγίου κ. Γιώργος Κραμποκούκης δεν διαψεύδει ότι δέχθηκε 
συνεχείς οχλήσεις από το γραφείο του κ. Σαλμά για να επιστρέψει ο 

γιατρός Σ.Δ. στο εξεταστήριο. 
 

Ο κ. Κραμποκούκης αντέδρασε στην πολιτική παρέμβαση και πίεση που 
δέχθηκε. Έφθασε μάλιστα στο σημείο να αποστείλει απαντητικό έγγραφο 

στις 16 Ιουλίου 2012 στο οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων τους λόγους για 
τους οποίους μετακινήθηκε ο γιατρός. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι είναι η 

δεύτερη φορά που ελέγχεται πειθαρχικά ο Σ.Δ. για τον ίδιο λόγο και 
σημειώνει: «για ευνόητους λόγους δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά 

του στη θέση στην οποία διορίσθηκε μέχρι τελεσιδικίας». 
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Με πρωτοφανή ταχύτητα για τα δεδομένα του Δημοσίου, η 6η ΔΥΠΕ 

απάντησε αυθημερόν! Κάτω από την πίεση που θα μπορούσε να ασκήσει 

ένας πολιτικός παράγοντας σε οποιοδήποτε υπηρεσιακό στέλεχος, ο 
διοικητής της ΔΥΠΕ υπογράφει έγγραφο με το οποίο απαιτεί την 

επιστροφή του γιατρού στην οργανική θέση του και ζητεί άμεσες 
ενέργειες! Τελικά, το πρόσωπο που βρέθηκε για δεύτερη φορά να ασκεί 

πλημμελή ιατρικά καθήκοντα όχι μόνο δεν ελέγχθηκε πειθαρχικά αλλά 
επέστρεψε στη θέση του θριαμβολογώντας, όπως καταγγέλλουν 

συνδικαλιστές γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου Αγρινίου – 
Μεσολογγίου. 

 
Ενδιαφέρον έχει η απορία στελέχους της Νέας Δημοκρατίας από το Αγρίνιο 

το οποίο είχε περιγράψει αυτές τις καταστάσεις σε παράγοντες της 
Συγγρού από τις πρώτες εβδομάδες που ανέλαβε δράση η «εθνοσωτήρια» 

τρικομματική κυβέρνηση υπό τον κ. Αντώνη Σαμαρά. 
 

«Αν επιστρέφει στη θέση του ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει δύο 

φορές την τοπική κοινωνία με την προκλητική συμπεριφορά του, δεν θα 
αποτελέσει κακό παράδειγμα και για άλλους δημόσιους λειτουργούς; 

Τελικά ποιος υπηρετεί τη νομιμότητα, ο ευσυνείδητος ή αυτός που 
μοιράζει προεκλογικά φυλλάδια;», αναρωτιέται. 

 
Ελπίζουμε να πιάνουν το πολιτικό υπονοούμενο κάποιοι που ζητούν ψήφο 

από την τοπική κοινωνία… 
 

http://www.newsbomb.gr/ 
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Τίτλος : 
Έτοιμο το νέο δελτίο τιμών! Έως αύριο οι ενστάσεις των 
εταιρειών 

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

 
Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-
post_5789.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

 
Από τη Δευτέρα αναμένεται να ισχύσει το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων για 

τις εταιρείες, ενώ για τις φαρμακαποθήκες από 24/10 και για τα 
φαρμακεία από 1ης Νοεμβρίου. Έως αύριο Παρασκευή οι ενστάσεις των 

φαρμακευτικών εταιρειών .  
 

 
Με μεσοσταθμικές μειώσεις κατά 12% και χωρίς νέες εισαγωγές 

καινοτόμων φαρμάκων αναμένεται να εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα 

πολύ αναμενόμενο νέο δελτίο τιμών φαρμάκων.  
Ο ΕΟΦ παρέδωσε τις σχετικές τιμές στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, 

ενώ οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν προθεσμία έως την Παρασκευή να 
καταθέσουν τις ενστάσεις τους. 

 
Από τις νέες τιμές εκτιμάται ότι το ελληνικό δημόσιο θα κερδίσει πάνω από 

300 εκατ. ευρώ.  
 

Ήδη, πολλές εταιρείες βρίσκονται επί ποδός προκειμένου να βρουν τα 
λάθη στην τιμολόγηση δεδομένου πως κάτι τέτοιο θα έθιγε δραστικά την 

κερδοφορία τους.  
 

Να σημειωθεί ότι σε λίγους αναμένεται να εκδοθεί άλλο δελτίο τιμών το 
οποίο θα περιλαμβάνει νέα καινοτόμα φάρμακα που κυκλοφορούν στην 

υπόλοιπη Ευρώπη όχι όμως και στην Ελλάδα. Ωστόσο και αυτά δε θα είναι 

πολλά καθώς η ηγεσία του υπουργείου Υγείας φοβάται αύηση της 
φαρμακευτικής δαπάνης. 

 
ΙΑΤROPEDIA 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5789.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5789.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5789.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5789.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Τίτλος : 
Σημαντικό - Μεταβολές τιμών από -99% έως -42% !  

Μέσο :  

http://pharmateam.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/10/99-42.html#axzz29iQrrWch 

 
Στον παρακάτω σύνδεσμο σας παρουσιάζουμε τις  σημαντικότερες 

μειώσεις των τιμών των φαρμάκων που θα ισχύουν για την λιανική 

πώλησή τους από 1-11-2012 . 
Δείτε αναλυτικότερα : ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

'Όπως θα καταλάβετε τα παραπάνω ενέχουν πολλά λάθη και αναμένεται 
διορθωτικό δελτίο τιμών εντός των ημερών. 
 
 

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/10/99-42.html%23axzz29iQrrWch
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/10/99-42.html%23axzz29iQrrWch
https://docs.google.com/file/d/0B48yTqiiwPdcU2JCdWR3R3ZCUUE/view?sle=true
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Τίτλος : 
Δαγρές: «Το μεγάλο σκάνδαλο στη φαρμ. δαπάνη 
βρισκόταν στις εργοστασιακές τιμές των πρωτότυπων 
φαρμάκων!» (video)  

Μέσο :  
http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/video_18.html 

 

Διαβάστε τι είδαμε απόψε στη ΝΕΤ.  
 

Μεγάλο ψαλίδι σε 620 πρωτότυπα φάρμακα που χάνουν την πατέντα 
τους, κίνηση που έπρεπε να έχει γίνει από την προηγούμενη 

ανατιμολόγηση τον περασμένο Απρίλιο. Η τιμή σε αυτά τα φάρμακα πέφτει 
στο 50%.  

 
"Στις εργοστασιακές τιμές των πρωτότυπων φαρμάκων και ειδικά των 

ακριβών, των νοσοκομειακών και των ορφανών φαρμάκων βρισκόταν το 

μεγάλο λίπος και το.... 
... μεγάλο σκάνδαλο στη φαρμακευτική δαπάνη όλα αυτά τα χρόνια", 

δήλωσε ο Γιάννης Δαγρές, μέλος του ΔΣ του ΦΣΑ.  
 

"Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση της θετικής λίστας 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων, θα μπουν στη λίστα αυτή ορισμένα 

καινούρια φάρμακα", δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Ιωάννης Τούντας. 
 

Η εξοικονόμηση από το νέο δελτίο τιμών και τη θετική λίστα φαρμάκων 
αναμένεται να ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ το 2013. Στο ρεπορτάζ 

η Σμαράγδα Αγορογιάννη. 

http://www.youtube.com/watch?v=5OcWvicv6Xk&feature=player_embed

ded

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/video_18.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/video_18.html
http://www.youtube.com/watch?v=5OcWvicv6Xk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=5OcWvicv6Xk&feature=player_embedded
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Τίτλος : 
Απάντηση Λουράντου σε ΑΝΤ1 για δραστική ουσία 
(πρωινή εκπομπή με Σαλμά-Πατούλη, 18-10-2012)  

Μέσο :  

http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/1-18-10-2012.html 

 
Στην σημερινή πρωινή εκπομπή του ΑΝΤΕΝΝΑ με παρουσιαστή τον κ. 

Παπαδάκη (σσ. για βίντεο εδώ) συζητήθηκε το θέμα των φαρμάκων και 
ειδικότερα, οι τιμές των φαρμάκων και η συνταγογράφηση με δραστική 

ουσία. Καλεσμένοι του ΑΝΤΕΝΝΑ ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, 
κ. Σαλμάς, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Πατούλης, και εγώ από το φαρμακείο 

μου, όπου περίμενα να βγώ στον αέρα. Είχα ειδοποιηθεί από τον κ. 
Παπαδάκη από εχθές βράδυ και βρισκόμουν στο φαρμακείο μου για αυτό 

ακριβώς τον σκοπό.  
  

Ο κ. Σαλμάς καταρχάς, μόνος του - τακτική που ακολουθούν όλοι οι 
πολιτικοί τελευταία - άρχισε να εκθειάζει το... 

 

 
... έργο του με τις μειώσεις των τιμών που πέτυχε και να ακροβατεί για 

την δραστική ουσία. Η παρουσία μου δεν είχε ανακοινωθεί από το κανάλι, 
άκουγα όμως την συζήτηση, η οποία ήταν άκρως ενδιαφέρουσα. Ο 

αναπληρωτής Υπουργός ενώ μετά το τέλος του μονολόγου του δήλωσε ότι 
έχει πολλές ειλημμένες υποχρεώσεις (όπως έκανε και στο συνέδριο της 

Θεσσαλονίκης) και ότι πρέπει να αποχωρήσει από την συζήτηση, ο κ. 
Πατούλης έλαβε τον λόγο και άρχισε να υπερασπίζεται την πάγια θέση του 

ιατρικού κόσμου για συνταγογράφηση με την εμπορική ονομασία του 
φαρμάκου.  

 
Ακούγοντας την συζήτηση και παρά τις διαμαρτυρίες μου ότι πρέπει να 

παρέμβω άμεσα ως εκπρόσωπος των φαρμακοποιών, οι οποίοι είναι και οι 
κυρίως αρμόδιοι να μιλήσουν για το κοινωνικό αγαθό που λέγεται 

φάρμακο, ουδείς με έβγαζε στον αέρα.  

 
Το τι λέχθηκε είναι απερίγραπτο :  

• Ο ασφαλισμένος θέλει αποτελεσματικό φάρμακο και σίγουρη θεραπεία 
(υπάρχουν άραγε και μη αποτελεσματικά φάρμακα στην αγορά ; Και αυτά 

αφήνονται να κυκλοφορούν ελεύθερα; Πληρώνουν δηλαδή οι Έλληνες 
πολίτες φάρμακα αναποτελεσματικά; )  

• Ο ασφαλισμένος θέλει καλό φάρμακο. (αλήθεια, ποια είναι τα κακά 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/1-18-10-2012.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/1-18-10-2012.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/1-video_18.html
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φάρμακα;)  

• Οι γιατροί γνωρίζουν την κλινική εικόνα του ασθενούς και εκείνοι μόνο 

πρέπει να αλλάζουν τα φάρμακα τους. ( Μα το φάρμακο δρά δια της 
δραστικής του ουσίας και αν θέλουν να αλλάξουν ένα φάρμακο πρέπει να 

αλλαχθεί η δραστική ουσία, όχι η εταιρεία!)  
• Αν ο πελάτης πάει στο φαρμακείο χωρίς το εμπορικό όνομα του 

φαρμάκου, κινδυνεύει η ζωή του (ο ΙΣΑ έχει συντάξει και σχετικό έγγραφο 
το οποίο διαβάστηκε από τον κ.Παπαδάκη στην εκπομπή). 

 
Ήθελα να παρέμβω με τις εξής ερωτήσεις :  

Ποιος είναι ο λόγος της συνταγογράφησης των φαρμάκων με την 
δραστική ουσία όταν αναφέρεται η εμπορική ονομασία.  

Η δραστική ουσία θεραπεύει ή εταιρεία ;  
Ποια είναι τα αναποτελεσματικά και κακά φάρμακα; Και αν υπάρχουν 

αυτά, γιατί κυκλοφορούν στο εμπόριο ;  
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ π.χ. DEPON, PANADOL και APOTEL ; Και αν 

την διαφορά την γνωρίζει ο κ. Πατούλης και ο κ.Σαλμάς.  

Αν ο κ. Πατούλης και οι συνάδελφοι του έχουν σπουδάσει την 
αντιμετώπιση των ασθενειών με βάση την δραστική ουσία ή με τα έκδοχα 

ενός φαρμάκου ;  
Όταν αλλάζει ο γιατρός φάρμακο λόγω υπέρτασης, θυρεοειδοπάθειας, 

κατάθλιψης κ.λ.π. αν η αλλαγή γίνεται βάση δραστικής ουσίας, των 
εκδόχων ή της εταιρείας ;  

Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος της εμμονής των ιατρών για την 
συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία των φαρμάκων; Αν ο κ. 

Παπαδάκης επισκεφτεί έναν γιατρό και του γράψει ένα γεννόσημο π.χ. 
ομεπραζόλης - από τα πολλά που υπάρχουν σήμερα - θα ήταν ευτυχής 

ειδικά σε ώρες διημέρευσης ή διανυκτέρευσης να πηγαίνει από φαρμακείο 
σε φαρμακείο για να βρει το φάρμακο της εταιρείας που έχει επιλέξει 

γιατρός ; Μήπως τότε για ακόμη μία φορά θα έφταιγαν οι φαρμακοποιοί 
που δεν έχουν προς διάθεση τα περίπου 100 αντίγραφα της 

ομεπραζόλης;  

 
Μετά από μισή ώρα προσμονής άκουσα τον κ. Παπαδάκη να τελειώνει το 

θέμα αυτό της εκπομπής, να αποδεσμεύει τον Υπουργό και να κλείνει το 
κύκλωμα. Έμεινα στην κυριολεξία άγαλμα από την εξέλιξη των 

πραγμάτων.  
Συζητήθηκε το θέμα των φαρμάκων χωρίς φαρμακοποιό.  

 
Παραπληροφορήθηκε ο Ελληνικός λαός, ο οποίος υποχρεώθηκε να 

ακούσει την μία μόνο πλευρά.  
Έξαλλος, επικοινώνησα με τον ΑΝΤΕΝΝΑ διαμαρτυρόμενος για την 

απουσία μου από το πάνελ.  
Προσπάθησα να βρώ μια άκρη. Τελικά, έμαθα το εξής :  

 
Ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Σαλμάς, εκνευρίστηκε πολύ διότι ο κ. 

Παπαδάκης τον κράτησε παρουσία του κ. Πατούλη στο πάνελ, ενώ βασική 
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προϋπόθεση για την παρουσία του στην εκπομπή ήταν να μην είναι κανείς 

εκπρόσωπος από γιατρούς και φαρμακοποιούς απέναντί του. Κατά την 

διάρκεια της εκπομπής, και ενώ συζητούσαν τα θέματα ο κ. Πατούλης με 
τον κ. Σαλμά, το γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού έπαιρνε συνεχώς 

τηλέφωνο την εκπομπή διαμαρτυρόμενο, για την συμμετοχή του κ. 
Πατούλη. Φανταστείτε την αντίδρασή τους, αν ήξεραν ότι υπήρχα και εγώ 

στην αναμονή για παρέμβαση.  
 

Το τι έγινε δεν λέγεται.  
Ο ΑΝΤΕΝΝΑ αναγκάστηκε να τελειώσει άρον- άρον την εκπομπή. Αυτή 

είναι η αλήθεια.  
Δεν καταλογίζω καμία πρόθεση στον κ. Παπαδάκη ούτε στον ΑΝΤΕΝΝΑ. 

Αλλά το γεγονός αυτό μου θυμίζει ακριβώς, το συνέδριο της 
Θεσσαλονίκης. Σας υπενθυμίζω ότι όταν τελείωσαν οι μονόλογοι του 

κ.Σαλμά και του κ. Αμπατζόγλου , ο Πρόεδρος του Φ.Σ.Θ. πήρε το 
μικρόφωνο και ανακοίνωσε στους έκπληκτους συναδέλφους που 

παρακολουθούσαν, ότι ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Σαλμάς 

βιάζεται να φύγει και ότι η σεμνή τελετή έλαβε τέλος.  
 

Καμία ερώτηση δεν επετράπη να γίνει στον κ.Σαλμά. Πλήρης Κυβερνητική 
προστασία.  

Θα πείτε ότι μπορεί πράγματι να υπήρχε πρόβλημα χρόνου και ο Υπουργός 
να έπρεπε να φύγει χωρίς να δύναται να δώσει απαντήσεις. Σας 

διαβεβαιώνω όμως, ότι μιάμιση ώρα μετά συναντηθήκαμε στο ξενοδοχείο 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και συζητήσαμε για ένα μισάωρο περίπου. Δεν υπήρχε λοιπόν 

χρόνος για να απαντήσει στους συναδέλφους στο συνέδριο;  
 

Ασφαλώς, αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά η πάγια τακτική αυτών που 
σήμερα υποτίθεται ότι κυβερνούν την Ελλάδα : να μην απαντούν σε καμία 

«ενοχλητική» ερώτηση.  
 

Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ 
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Τίτλος : 
Η εμπειρία του Κ. Λουράντου από την σημερινή πορεία 
του Συντάγματος 

Μέσο :  
http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8631.html 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 18-10-12 

 
Γύρισα από το Σύνταγμα όπου για ακόμα μία φορά «φάγαμε» τα χημικά 

της ζωής μας. Θεωρώ ότι οφείλω να σας μεταφέρω την εμπειρία μου αφού 

πλέον φαίνεται καθαρά η προσπάθεια της Κυβέρνησης όχι απλώς να 
ακολουθεί τα χνάρια των προηγουμένων, αλλά να υπερβάλλει σε 

προσπάθεια διάλυσης της συγκέντρωσης πριν ... ξεφύγει η κατάσταση! 
 

Όταν το μπλόκ των φαρμακοποιών έφθασε με το γνωστό πανό μας από 
την Σταδίου στην οδό Βας. Γεωργίου, 

 
...προσπάθησε να ανέβει την οδό αυτή πρός το Σύνταγμα ακολουθώντας 

την πορεία. Τα ΜΑΤ ήταν παρατεταγμένα κλείνοντας την ειρηνική πορεία 
πρός την Βουλή. Δεν κατάλαβα γιατί το έκαναν. Αφού ήδη στην πλατεία, 

μπροστά στην Βουλή, είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος χωρίς κανένα 
πρόβλημα. Γιατί να μην συγκεντρωθούν και οι υπόλοιποι; Μήπως για 

λόγους προστασίας των ... διαδηλωτών; Για να μήν γίνει συνωστισμός και 
πάθουν ... ασφυξία;  

Η απάντηση δόθηκε άμεσα. Καμιά δεκαριά «μπαχαλάκηδες» βγήκαν στην 

κυριολεξία δίπλα από το γκρούπ των ΜΑΤ που ήταν παρατεταγμένα και 
φορούσαν ήδη μάσκες, και τρέχοντας προς το μέρος μας , ξαφνικά 

γύρισαν και άρχισαν να πετούν βόμβες μολότωφ εναντίον των ΜΑΤ!  
Ο σκοπός είχε επιτευχθεί. Η δημιουργία έντασης σε εκείνο ειδικά το σημείο 

μπροστά στα ξενοδοχεία είχε υλοποιηθεί. Τώρα τα ΜΑΤ μπορούσαν να 
δράσουν. 

 
Και έδρασαν... ακριβώς όπως είχαν πάρει τις εντολές! ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ! 
Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8631.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8631.html
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Τίτλος : 
Κώστας Λουράντος στο ygeia360.gr: Σημαντικές οι 
μειώσεις τιμών, αλλά θα έχουμε φάρμακα;  

Μέσο :  
http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/ygeia360gr_18.html 
 

Σε αποκλειστικές δηλώσεις του στο ygeia360.gr, ο πρόεδρος του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) Κώστας Λουράντος τονίζει 

σχετικά με το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων: 

"Οι μειώσεις τιμών στα φάρμακα τις οποίες προβλέπει το νέο δελτίο τιμών 

φαρμάκων είναι πολύ σημαντικές, αλλά το βασικό ερώτημα τώρα είναι 
εάν θα έχουμε πλέον φάρμακα ή οι φαρμακευτικές εταιρείες θα 

αρχίσουν τις μαζικές αποσύρσεις σκευασμάτων από την ελληνική 
αγορά. 

 
Και ένα άλλο ερώτημα: Εάν οι φαρμακευτικές εταιρείες, με αυτές τις 

μειώσεις τιμών, δεν....  

 
 

... προχωρήσουν σε μαζικές αποσύρσεις, τότε πρέπει να μας δώσουν 
πολλές εξηγήσεις για τα υπερκέρδη τους στη χώρα μας τα τελευταία δέκα 

χρόνια". 
 

 
ygeia360.gr 

  

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/ygeia360gr_18.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/ygeia360gr_18.html
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1591-kwstas-loyrantos-sto-ygeia360gr-shmantikes-oi-meiwseis-timwn-alla-tha-exoyme-farmaka
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Τίτλος : 
βάζει χέρι στα συμφέροντα ο Σαλμάς…και χαλάει τη 
σούπα στα λαμόγια… 

Μέσο :  
http://ierapolis.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://ierapolis.gr/?p=1134 

Έχει προχωρήσει για τα καλά στα δύσκολα ο αναπληρωτής Υπουργός 

Υγείας Μ. Σαλμάς , βάζοντας χέρι και ασκώντας συστηματικό έλεγχο και 
παρακολούθηση σε όλο το κύκλο παραγωγής , τιμολόγησης και πώλησης 

των φαρμάκων στην χώρα! Ως γνωστόν ένα μεγάλο μέρος των 
διαθέσιμων πόρων για άσκηση κοινωνικής πολιτικής κατανέμονταν στο 

φάρμακο . Ως μέγεθος διευρύνονταν χρόνο με το χρόνο  την τελευταία 
τουλάχιστον  δεκαετία , δημιουργώντας ασφυκτική πίεση στα ταμειακά 

διαθέσιμα της χώρας . Τους τελευταίους μήνες ο υπουργός προσπαθεί με 
τα μέσα που διαθέτει και τις σημερινέ οικονομικές  συνθήκες 

να  ισορροπήσει ανάμεσα στη δυνατότητα του κράτους (που την 
γνωρίζουμε) αλλά και στην προστασία και την ασφάλεια των πολιτών . 

Όλα αυτά που συνοδεύουν και έχουν αποκαλυφθεί για τον τρόπο της 
τιμολόγησης των φαρμάκων στη χώρα  είναι λίγο εως  πολύ γνωστά , 

αλλά φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν καθώς ο κ. Σαλμάς αποφάσισε 

να βάλει τέλος στην ασυδοσία που υπήρχε . Με σημαντικότερο την 
εισαγωγή του δελτίου τιμών φαρμάκου ο Υπουργός προσπαθεί να δώσει 

φθηνότερο φάρμακο στο λαό . Φυσικά οι κινήσεις του ενοχλούν μια 
μεγάλη μερίδα συμφερόντων μιας και η σούπα έχει χαλάσει ήδη για τα 

συγκεκριμένα συμφέροντα, αφού για παράδειγμα υπάρχει φάρμακο που 
πέφτει με τα νέα δεδομένα στα 600 ευρώ . Ο κ. Σαλμάς στα μάτια των 

πολιτών τις επόμενες εβδομάδες θα κερδίσει τη ρεβάνς μόλις παρουσιαστεί 
στους ασφαλισμένους το δελτίο τιμών και τα οφέλη τα οποία θα υπάρξουν 

για αυτούς. Είναι αποφασισμένος να δώσει λύσεις στις αυξημένες 
ανάγκες  των απλών λαϊκών στρωμάτων  που ζητούν πρόσβαση στο 

φάρμακο και την υγεία και θα το κάνει όπως είμαστε σε θέση να 
γνωρίζουμε . Οι επιθέσεις σαν την χθεσινή που δέχθηκε ο Υπουργός από 

δημοσιογράφους του ΜΕGΑ μόνο τυχαίες δεν μπορεί να 
θεωρούνται,  αφού γνωρίζουμε ότι αρκετά κεφάλαια από το χώρο του 

φαρμάκου και της αγοράς έχουν διεισδύσει στο χώρο των media  είτε με 

δικά τους μέσα , είτε με δικές τους γραφές  και πουλούν είτε προστασία 
και φιλία για όσους που συμπλέουν με τα συμφέροντα, είτε εκβιασμό για 

κάποιους που δεν εμφανίζονται αποφασισμένοι να θίξουν καταστάσεις . 

http://ierapolis.gr/?p=1134
http://ierapolis.gr/?p=1134


 

[28] 
 

Τίτλος : 
Patients in Power: To 1ο Συνέδριο Ασθενών που γίνεται 
στην Ελλάδα  

Μέσο :  
http://pharmamarketingexperts.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://pharmamarketingexperts.blogspot.gr/2012/10/patients-in-power-
1.html#more 

 
Tο Patients in Power είναι το πρώτο Συνέδριο Ασθενών που γίνεται στην 
Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντα θέματα που θα συζητηθούν, 

τους διακεκριμένους καλεσμένους και την επικαιρότητα που έχουν 
αποκτήσει οι εξελίξεις στο χώρο της Υγείας. 

 
Σκοπός του συνεδρίου 

 
Βασικός σκοπός είναι να αποτελέσει το Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών μια 

ετήσια βάση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ όλων των 
οργανώσεων, κοινοτήτων και συλλογικοτήτων ασθενών για ανταλλαγή 

απόψεων με όλους τους άλλους «εταίρους στην υγεία» για τα κοινά και 

σημαντικά θέματα που τους απασχολούν αλλά και για τις προτάσεις τους 
για τη βελτίωση του συστήματος υγείας. 

 
 

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον, με 
εκρηκτική αύξηση της ανεργίας, μείωση μισθών και συντάξεων μέχρι και 

40-50% και με το εθνικό σύστημα υγείας να παραπαίει και τον ΕΟΠΥΥ να 
έχει κηρύξει στάση πληρωμών, όλες οι αποφάσεις για την υγειονομική 

περίθαλψη, την ασφάλιση υγείας και τις ασφαλιστικές παροχές υγείας, 
όλες οι αποφάσεις για τα επιβληθέντα μέτρα έχουν ληφθεί σε 

διαπραγμάτευση με όλους τους άλλους «εταίρους» της υγείας εκτός των 
άμεσα ενδιαφερομένων, των ασθενών. 

 
Μέχρι σήμερα, οι ασθενείς, είναι η μόνη ομάδα εταίρων στην υγειονομική 

περίθαλψη που δεν έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στον προβληματισμό 

και τις προτάσεις για τις μεταρρυθμίσεις, που θα μπορούσαν να 
βελτιώσουν τις υπηρεσίες υγείας μειώνοντας το κόστος, αλλά και τα μέτρα 

περικοπών στην υγεία. Απλά υφίστανται πολιτικές που άλλες ομάδες 
ενδιαφερόντων έχουν προτείνει για λογαριασμό τους.  

 
Εν όψει των σημαντικών αλλαγών και περικοπών στον προϋπολογισμό 

υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και των προτάσεων για τη 
διάσωση του ΕΟΠΥΥ με τη διεύρυνση της χρηματοδότησης του από τους 

http://pharmamarketingexperts.blogspot.gr/2012/10/patients-in-power-1.html%23more
http://pharmamarketingexperts.blogspot.gr/2012/10/patients-in-power-1.html%23more
http://pharmamarketingexperts.blogspot.gr/2012/10/patients-in-power-1.html%23more
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ασφαλισμένους, με τη μείωση της κρατικής συμμετοχής και των 

εργοδοτικών εισφορών, το συνέδριο θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για 

να ακουστούν εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων και οι προτάσεις των 
ασθενών.  

 
To ζητούμενο είναι ένα σύστημα υγείας, που θα παρέχει υγειονομική 

περίθαλψη βάσει των αρχών:  

 της ισότητας στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας  
 του κοινωνικού χαρακτήρα της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης  

 της αναγνώρισης των ασθενών ως «ισότιμων εταίρων» με πολύτιμες 
γνώσεις και εμπειρία για την συμμετοχή τους στη χάραξη, λήψη και 

υλοποίηση αποφάσεων για τις πολιτικές υγείας και ασφάλισης 

υγείας.  
 της άριστης άσκησης της ιατρικής (state of the art),  

 της ασφάλειας του ασθενούς κατά την με οποιοδήποτε τρόπο 
περίθαλψή του  

 της συμμετοχής των ασθενών στη λήψη ιατρικών αποφάσεων που 
τους αφορούν  

 της παροχής υγειονομικής περίθαλψης κοντά στη περιοχή κατοικίας 
του ασθενούς. 

Ποιους ενδιαφέρει το συνέδριο 

 

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου και η ευκαιρία δικτύωσης μεταξύ των 
συνέδρων, από διαφορετικούς τομείς της υγείας, είναι άκρως 

ενδιαφέρουσα για:  

 όσους σχεδιάζουν/υλοποιούν πολιτικές υγείας,  
 για την ιατρική εκπαίδευση,  

 τους επαγγελματίες υγείας,  
 για τους Συλλόγους Ασθενών,  

 για τους αρμόδιους φορείς του τομέα Υγείας (ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ κτλ),  
 για τις διοικήσεις ιδιωτικών & δημοσίων νοσοκομείων,  

 τις ιατρικές επιστημονικές εταιρείες,  

 τα ασφαλιστικά ταμεία,  
 τους υπεύθυνους του τομέα υγείας των κομμάτων,  

 την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής,  
 τα ΜΜΕ 

καθώς και όλους όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν άμεσα για τα 

πραγματικά προβλήματα των ασθενών.  
 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
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Καίτη Αποστολίδου, Breast Cancer & Patient Rights Advocate/PAIR-

Patients Advocates in Research  

Ιωάννα Γραικού, Αντιπρόεδρος, Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με 
Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» 

Νίκος Δέδες, Πρόεδρος, Θετική Φωνή Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας 
Γιάννης Θεοδωράκης (εκπρόσωπος: Γιώτα Σαραντάκου), Πρόεδρος, 

Πανελλήνια Ομοσπονδία ατόμων με ΣΚΠ 
Αθανασία Καρούνου, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – 

Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 
Μανιώ Κορλέτη, Αντιπρόεδρος, Αγκαλιάζω Όμιλος Εθελοντών κατά του 

Καρκίνου  
Κατερίνα Κουτσογιάννη, Πρόεδρος, Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης  

Μαριάννα Λάμπρου, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων 
Γιάννης Λεβιδιώτης, Πρόεδρος, Πανελλήνια Κίνηση για τη Μεσογειακή 

Αναιμία 
Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας 

Κωνσταντίνος Λούμος, Πρόεδρος, Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών 
Ασθενών "ΚΑΛΥΨΩ" 

Αγγελική Πρεφτίτση, Πρόεδρος, Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση 
Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος–Ψυχίατρος, Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου 

Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής 
Εταιρείας Άνοιας 

Mάγδα Τσολάκη, Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Θεολόγος, Καθηγήτρια ΑΠΘ, 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και συγγενών 

διαταραχών 
To πρόγραμμα του συνεδρίου / Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012 

Χαιρετισμοί  
- Νίκος Δέδες / Πρόεδρος Positive Voice : παρουσίαση θεματικής/τρόπου 

εργασιών συνεδρίου 
- Μάριος Σαλμάς* / Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας 

- Ιωάννης Βαρδακαστάνης / Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ 

Παρουσίαση πανελλαδικής έρευνας για τις αντιλήψεις & την ικανοποίηση 
των ασθενών για το εθνικό σύστημα υγείας 

Τίνα Τρίψα / Country Manager ΙPSOS 
Ενότητα 1: Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας & φάρμακα στην Ελλάδα & την 

Ευρώπη της κρίσης - Δικαιώματα των ασθενών 
Συντονιστές: Θεοδώρα Τσώλη* / Δημοσιογράφος - Αγγελική Πρεφτίτση / 

Πρόεδρος, Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση 
1.1. Ποιότητα, Ασφάλεια και Ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες 

υγείας  
Philip Chircop / Member of the Board, EPF - European Patient Forum 

1.2. Πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες & προϊόντα υγείας  
Παναγιώτα Λαζάρου / Head of the Quality Improvement Dep. Αττικό 

Γενικό Νοσοκομείο 
1.3. Δικαιώματα των ασθενών  

http://patientsinpower.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerId=1
http://patientsinpower.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerID=2
http://patientsinpower.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerID=3
http://patientsinpower.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerID=4
http://patientsinpower.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerID=5
http://patientsinpower.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerID=6
http://patientsinpower.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerID=7
http://patientsinpower.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerID=8
http://patientsinpower.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerID=9
http://patientsinpower.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerID=10
http://patientsinpower.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerID=11
http://patientsinpower.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerID=12
http://patientsinpower.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerID=13
http://patientsinpower.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerID=14
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Καίτη Αποστολίδου / Breast Cancer & Patient Rights Advocate/PAIR-

Patients Advocates in Research 

Ενότητα 2: Συμμετοχή των ασθενών στη χάραξη, υλοποίηση & 
αξιολόγηση των πολιτικών υγείας 

Συντονιστές: Σταύρος Θεοδωράκης / Δημοσιογράφος - Μαριάννα 
Λάμπρου / Πρόεδρος ΠΕΣΠΑ 

2.1. Συμμετοχή των ασθενών στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και 
αξιολόγηση των πολιτικών υγείας  

Mary Baker / Chair, European Brain Council 
2.2. Η Αξιολόγηση της Ιατρικής Τεχνολογίας (ΑΙΤ) με τη συμμετοχή των 

ασθενών 
Γιώργος Παππούς / Πρόεδρος ΕΚΑΠΤΥ - Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της 

Ποιότητας & της Τεχνολογίας στην Υγεία 
2.3. Συμμετοχή των ασθενών σε όργανα σχεδιασμού, υλοποίησης & 

αξιολόγησης πολιτικών υγείας 
Αθανασία Καρούνου / Πρόεδρος ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 

2.4. Αξιολόγηση & Πιστοποίηση της Αναπηρίας ασθενών χρονίων 

παθήσεων 
Χρήστος Νάστας / Γενικός Γραμματέας ΕΣΑμεΑ 

Ενότητα 3: Πολιτικές και χρηματοδότηση υγείας 
Συντονιστές: Έλενα Φυντανίδου* / Δημοσιογράφος - Μαρίνα Τζανάκη / 

Πρόεδρος ΕΥΖΩ 
3.1. Είναι εφικτός ο τριπλός στόχος στην υγεία (βελτίωση υγείας πολιτών, 

βελτίωση εμπειρίας ασθενούς και μείωση κόστους);  
Prof. Glyn Elwyn* / Research Director of the Dept. of Primary Care-Public 

Health-Chair of the Interdisciplinary Research Group for Community 
Health Sciences Research 

3.2. Ποια πολιτική υγείας χρειαζόμαστε; 
Καθ. Χρήστος Λιονής / Παν. Κρήτης 

3.3. Κόστος υγειονομικής περίθαλψης από την πλευρά των ασθενών 
Γιάννης Θεοδωράκης / Πρόεδρος, Πανελλήνια Ομοσπονδία ατόμων με 

ΣΚΠ  

Ενότητα 4: «Οι εκπρόσωποι φορέων υγείας απαντούν σε ερωτήσεις»  
Συντονιστές: Μαρία Χούκλη* / Δημοσιογράφος - Νίκος Δέδες / Πρόεδρος, 

Positive Voice 
Θα κληθούν φορείς, η ανακοίνωσή του θα γίνεται κατόπιν επιβεβαίωσης. 

Παρουσίαση συμπερασμάτων συνεδρίου από τους rapporteurs των 
Ομάδων Εργασίας 

Κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου 
Όπου αστερίσκος αναμένεται επιβεβαίωση. 

 
Το πρόγραμμα και οι ομιλητές ενδέχεται να αλλάξουν σε περίπτωση 

ανωτέρας βίας και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

Χώρος διεξαγωγής 

Divani Caravel Hotel (Αίθουσα Olympia) 
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Υπεύθυνος συντονισμού & διοργάνωσης συνεδρίου 

Βασίλης Καφίρης (Boussias Communications), τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 

132) και 6946 23 23 33, fax: 210 6617 778, e-mail: 
vkafiris@boussias.com 

Υπεύθυνη επικοινωνίας με ΜΜΕ 
Νέλλη Καψή (Health Daily), τηλ.: 6977 73 13 11 , e-mail: 

nellykapsi@yahoo.com 

mailto:vkafiris@boussias.com
mailto:nellykapsi@yahoo.com

