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ΣΦΕΕ 

Blogs Monitoring Report 

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 

 

Τίτλος : 
Θέμα: Συνεχίζεται η επίσχεση εργασίας των 
συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ 
Συνεχίζεται με σημαντική συμμετοχή η επίσχεση παροχής 
υπηρεσιών των ιατρών προς τον ΕΟΠΥΥ. 

Μέσο :  
http://eni-eopyy.net/ 

Δημοσίευμα: 

http://eni-
eopyy.net/2012/12/21/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%87%ce%

af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-
%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%83%ce%b7-

%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-
%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83/ 

Υπενθυμίζουμε ότι μόνο για το 2012 ο ΕΟΠΥΥ χρωστά σε ιατρούς και 
εργαστήρια πάνω από 300 εκ. ευρώ καθώς ΔΕΝ έχει αποζημιώσει τους 

ιατρούς για ιατρικές εξετάσεις από τον Αύγουστο και για ιατρικές πράξεις – 
παρακλινικές – εργαστηριακές εξετάσεις από τον Ιούνιο του 2012. Επίσης 

χρωστά στο ιατρικό σώμα το παρακρατηθέν 10% από τις αρχές του 2012 
καθώς επίσης και δεδουλευμένα χρήματα για ολόκληρο το 2011 και το 

ήμισυ του 2010. Σύνολο οφειλών πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ 
!!! 

http://eni-eopyy.net/
http://eni-eopyy.net/2012/12/21/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%87%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83/
http://eni-eopyy.net/2012/12/21/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%87%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83/
http://eni-eopyy.net/2012/12/21/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%87%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83/
http://eni-eopyy.net/2012/12/21/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%87%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83/
http://eni-eopyy.net/2012/12/21/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%87%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83/
http://eni-eopyy.net/2012/12/21/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%87%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83/
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Πέραν αυτού και παρά το γεγονός ότι οι ιατροί έχουν αποστείλει 

υπογεγραμμένες τις συμβάσεις τους προς τον ΕΟΠΥΥ και ενώ έχουν 

πληρωθεί για τους πρώτους μήνες του 2012, αυτός κατά παράβαση κάθε 
λογικής, ΔΕΝ έχει αποστείλει υπογεγραμμένο αντίγραφο των 

συμβάσεων αυτών προς τους ιατρούς, τακτική που δεν συνάδει με ένα 
σύγχρονο κράτος δικαίου ! 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της προχειρότητας με την οποία 
αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι τα θέματα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

αποτελούν οι ανεδαφικές δηλώσεις του κ. Μ. Σαλμά περί υποχρεωτικής 
συμμετοχής των συμβεβλημένων ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών με 

αμοιβή ανά πράξη στα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ και μάλιστα χωρίς 
προηγουμένως να γίνει καμία απολύτως διαβούλευση με τους φορείς των 

ιατρών ! 

Κατόπιν όλων αυτών συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι πλήρους 

αποπληρωμής όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ . Καλούμε 
τους αρμόδιους φορείς, να τιμήσουν τις υποσχέσεις τους, να 

αποπληρώσουν τα χρέη του οργανισμού χωρίς κανένα «κούρεμα», 

να αποστείλουν ΑΜΕΣΑ υπογεγραμμένες τις συμβάσεις στους 
ιατρούς, όπως ο Νόμος και η χρηστή διοίκηση επιβάλλει και να 

εφαρμόσουν την απαγόρευση χορήγησης φαρμάκων χωρίς ιατρική 
συνταγή, έτσι όπως εφαρμόζεται σε ΟΛΕΣ τις χώρες της ΕΕ. 

Για το ΔΣ της ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμμ. 

Ελευθερίου Γεώργιος Παπασιδέρης Χρήστος 
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Τίτλος : 

Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών 

Ακτινολόγων Η υποτιμολόγηση των Ακτινολογικών 

Πράξεων 

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

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-
post_6310.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN) 

Η αιφνίδια ανάρτηση νέων τιμών στις ακτινολογικές εξετάσεις με μειώσεις από 25-40% 

κατά περίπτωση επί των τιμών ΦΕΚ 1991 προκαλεί εύλογα ερωτήματα: 

 

Γιατί δεν έγινε προηγούμενα διαβούλευση επί του θέματος με τους αρμόδιους φορείς ούτως 

ώστε να ληφθεί μια απόφαση σωστή και αποδεκτή από όλους τους εμπλεκόμενους; 

Γιατί έγινε τόσο πρόχειρα και βιαστικά χωρίς επιστημονική κοστολόγηση των εξετάσεων; 

Γιατί η μείωση των πράξεων δεν συνοδεύτηκε από ένα μέτρο διόρθωσης της αγοράς της 

Πρωτοβάθμιας υγείας όπως το PLAFON που λειτουργεί άλλωστε επιτυχώς στις επισκέψεις 

των κλινικών γιατρών του ΕΟΠΥΥ; 

Και εξηγούμεθα: 

Κατ’ αρχήν παραθέτομε ενδεικτικά και συνοπτικά την ανάλυση των οικονομικών 

δεδομένων που αφορούν στην λειτουργία ενός αξονικού τομογράφου με προοπτική 

δεκαετίας. 

Αγορά μηχανήματος 16 τομών: 280.000€ 

Αντικατάσταση λυχνίας 5-6 φορές: 240.000€ 

Συμβόλαιο εγγύησης: 240.000€ 

Δυο τεχνολόγοι, μισθοί: 448.000€ 

Δυο γραμματείς, μισθοί: 336.000€ 

Οροί, σκιαγραφικά φάρμακα κ.λ.π.: 30.000€ 

Έξοδα λειτουργίας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, εφορία, ενοίκιο, κ.λ.π.): 200.000€ 

Κόστος συντήρησης κάμερας: 24.000€ 

Σύστημα αρχειοθέτησης: 40.000€ 

Χωρίς να λογαριάζεται ο μισθός του ακτινολόγου γιατρού 

Σύνολο: 1.900.000€ 

 

Δηλ. περίπου 355 εξετάσεις το μήνα ή 18-20 εξετάσεις την ημέρα για να βγαίνουν απλώς τα 

έξοδα και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ροή πληρωμής από ΕΟΠΥΥ σε μηνιαία βάση, 

πράγματα ανύπαρκτα. 

 

Από το ανωτέρω παράδειγμα συνάγεται ευχερώς ότι ή δεν λογάριασαν καθόλου τα 

οικονομικά δεδομένα ή επιθυμούν να εξοντώσουν ένα μέσο εργαστήριο. 

 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-post_6310.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-post_6310.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-post_6310.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
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Επίσης είναι τοις πάσι γνωστό ότι η διαφθορά στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας έχει 

κτυπήσει κόκκινο. 

 

Η κατευθυνόμενη πελατεία προς τους ομίλους, η τεχνητή ζήτηση εξετάσεων, η κυκλοφορία 

μαύρου χρήματος και η εκτεταμένη φοροδιαφυγή στο κύκλωμα όμιλοι – 

συνταγογραφούντες γιατροί φαντάζομαι ότι δεν είναι λέξεις άγνωστες στο Υπουργείο 

Υγείας. 

 

Το Yπουργείο Yγείας έχει υποχρέωση να καταπολεμήσει την Διαφθορά με σχέδιο δράσης 

και Εθνική στρατηγική να συμβάλει στην πλαισίωση του εξορθολογισμού των δαπανών στο 

πλαίσιο ενός συνεπούς και δίκαιου σχεδιασμού με στόχο να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα 

των υγιώς λειτουργούντων παρόχων υγείας ανεξαρτήτως οικονομικού μεγέθους. 

 

Ένας τέτοιος σχεδιασμός και απαραίτητο συμπλήρωμα των υποτιμολογήσεων που έγιναν, 

είναι η διαμόρφωση PLAFON στις εκτελούμενες εξετάσεις. 

 

Μόνον οι υποτιμολογήσεις όπως είναι σήμερα καταδικάζουν τα μικρομεσαία εργαστήρια 

και διαγνωστικά κέντρα σε κλείσιμο αφού οι όμιλοι είναι βέβαια πως ότι χάνουν από την 

υποτιμολόγηση θα το κερδίσουν με την αύξηση αριθμού των εξετάσεων μέσω του 

συστήματος κατευθυνόμενης πελατείας και από την έλλειψη PLAFON που θα διόρθωνε την 

αγορά προς την σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά το κράτος δεν θα έχει κανένα 

ουσιαστικό κέρδος διότι η τεχνητή υπερσυνταγογράφηση που είναι βέβαιο ότι θα 

εκδηλώσουν οι όμιλοι για να αντιρροπήσουν την υποτιμολόγηση θα αυξήση τις δαπάνες εις 

βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. 

 

Άρα όλη την παρενέργεια από την υποτιμολόγηση των ακτινολογικών πράξεων θα την 

χρεωθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Υγείας. 

Δεν νομίζουμε ότι αυτό είναι το ζητούμενο για το Υπουργείο. Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιοι 

παράγοντες θα επαναξετάσουν σφαιρικά αυτό το θέμα με συνεκτίμηση όλων των 

παραγόντων και θα δώσουν την πρέπουσα λύση. 

 

Για την Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ 

 

Θ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
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Τίτλος : 

Νοσοκομεία σε εποχές ...ψύχους! Χωρίς πετρέλαιο 

πολλές μονάδες υγείας  
 

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

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-

post_2172.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam
paign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN) 

Δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά που το έχουν ρίξει στα αιρκοντίσιον και τις θερμάστρες αλλά ακόμη 
και πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Μπορεί να είναι επτασφράγιστο μυστικό μεταξύ των 
κυβερνώντων όχι όμως και μεταξύ των εργαζομένων στο ΕΣΥ.  
 
Χωρίς πετρέλαιο είναι πολλά νοσοκομεία αλλά και Κέντρα Υγείας της χώρας με αποτέλεσμα οι 
εργαζόμενοι να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν αιρκοντίσιον ή και άλλα μέσα προκειμένου να 
ζεσταθούν και να μην ξεπαγιάσουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι ασθενείς.  
 
Οι προμηθεύτριες εταιρείες στις περισσότερες περιπτώσεις αρνούνται να παραδώσουν πετρέλαιο 
εάν δεν πληρωθούν με μετρητά με συνέπεια όσα νοσοκομεία χρησιμοποιούν ακόμη πετρέλαιο να 
είναι στον αέρα.  
Πληροφορίες αναφέρουν ότι αντίστοιχο πρόβλημα παρουσιάζεται και στο Νοσοκομείο Παίδων 
Πεντέλης και από το νέο έτος τελειώνει τόσο το πετρέλαιο όσο και η ζέστη για τα νοσηλευόμενα 
παιδιά.  
 
Το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα δεδομένου ότι τα κονδύλια για τα 
νοσοκομεία έχουν ψαλιδιστεί και οι λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων πρέπει να πέσουν κι 
άλλο τόσο με εντολή της κυβέρνησης όσο και της ...τρόικας.  
 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-post_2172.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-post_2172.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-post_2172.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
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Τίτλος : 

Άμεση επέκταση των συμψηφισμών ζητά η ΠΕΦ 

 
Οι περιορισμοί στη δυνατότητα συμψηφισμών θα 
οδηγήσουν στον οικονομικό στραγγαλισμό της ελληνικής 
φαρμακοβιομηχανίας 
 

Μέσο :  
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/13bb89ee846d3281 

Δημοσίευμα: 

Έκκληση προς την πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας για την επέκταση της 

δυνατότητας συμφηφισμού απαιτήσεων των φαρμακευτικών εταιρειών με τα χρέη των 

νοσοκομείων απευθύνει με επιστολές της η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), 

προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες να αποπληρώσουν 

εμπρόθεσμα τις σχετικές επιβαρύνσεις. 

 

Η ΠΕΦ επισημαίνει με δραματικό τόνο το ασφυκτικότατο οικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου οι 

ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες υποχρεούνται να κινηθούν λόγω της παραλυτικής έλλειψης 

ρευστότητας στην οποία συντελούν: 

 Το γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον 

 Η επιλεκτική στάση πληρωμών του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές εταιρείες 

 Οι αλλεπάλληλες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων 

 Οι ζημίες από το κούρεμα των ομολόγων που υποχρεωτικά έλαβαν έναντι παλαιότερων χρεών 

νοσοκομείων 

 Η ασφυκτική πιστωτική πολιτική των τραπεζών 

 Η επιβολή αλλεπάλληλων επιβαρύνσεων στη φαρμακοβιομηχανία 

 

Στο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι συνθήκες αυτές, η κυβέρνηση θέσπισε τη δυνατότητα 

συμψηφισμού μόνο με χρέη των φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ. Όμως αυτό δεν αρκεί για να λύσει το 

πρόβλημα. Υπάρχουν εταιρείες, μεταξύ των οποίων και πολλές ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, που 

δεν έχουν απαιτήσεις έναντι των φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ, δραστηριοποιούμενες κατά βάση στην 

αμιγώς νοσοκομειακή αγορά. Αντιμέτωπο με την κατάσταση αυτή, το υπουργείο αναμένεται να 

εκδώσει υπουργική απόφαση για την επέκταση των συμψηφισμών και στα νοσοκομεία. Δυστυχώς 

όμως, από ό,τι δείχνει το σχέδιο της υπουργικής απόφασης, η επέκταση των συμψηφισμών και στα 

νοσοκομεία (και μάλιστα σε μια σχετικά μικρή ομάδα νοσοκομείων) δεν προβλέπεται για το σύνολο 

των οφειλών των φαρμακευτικών εταιρειών. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τον οικονομικό 

στραγγαλισμό πολλών φαρμακοβιομηχανιών. 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/13bb89ee846d3281
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Αξίζει να σημειωθεί ότι, παράλληλα με το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για την καταβολή του clawback 

και των δύο rebate, προβλέπεται εξοντωτική «τιμωρία» στις επιχειρήσεις που αδυνατούν να φανούν 

συνεπείς στις υποχρεώσεις τους: Για το μεν clawback ορίζεται –με πράξη νομοθετικού περιεχομένου– η 

καταβολή ποσού ίσου με το 15% επί των λιανικών πωλήσεων του 2011, ενώ για τα δύο rebate, ο 

αποκλεισμός από τον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων. 

 

Η ΠΕΦ επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη επέκτασης της δυνατότητας συμψηφισμών του συνόλου 

των οφειλών των εταιρειών με τα χρέη όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 

περιορισμός της δυνατότητας συμψηφισμού μόνο με τα χρέη του ΕΟΠΥΥ, φέρνει τις ελληνικές 

επιχειρήσεις σε νέο αδιέξοδο, δημιουργώντας συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ κατηγοριών 

φαρμάκων και συνεπώς, μεταξύ εταιρειών. 

 

Τέλος, η ΠΕΦ τονίζει το πάγιο αίτημά της για τη θέσπιση ενός σταθερού πλαισίου πληρωμών, στον 

αντίποδα των τρεχουσών αποφάσεων που απειλούν την φαρμακευτική αγορά με εκτροχιασμό. 

 
 

Π.Ε.Φ. 
Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) εκφράζει τις θέσεις των ελληνικών 
φαρμακοβιομηχανιών της χώρας, που διατηρούν περισσότερες από 20 παραγωγικές μονάδες στην 
Ελλάδα και ο κύριος όγκος παραγωγής τους αφορά σε ουσιωδώς όμοια φάρμακα (γενόσημα) με 
εμπορική ονομασία (branded generics) τα οποία προορίζονται για την ελληνική αγορά και εξαγωγές 
σε 60 χώρες στον κόσμο. Στον κλάδο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας απασχολούνται 8.500 
εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους είναι επιστήμονες, που ασχολούνται με την παραγωγή, τον 
έλεγχο, την έρευνα και την ανάπτυξη γενοσήμων ή /και νέων προϊόντων. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές 
φαρμακοβιομηχανίες σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και εξωτερικού «τρέχουν» 
δεκάδες ερευνητικά προγράμματα. 
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Τίτλος : 

Α.ΣΑΜΑΡΑΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Μέσο :  
http://pfsgr.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/na.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_ca

mpaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+(%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%

A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85

+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%

CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%C

F%85) 

Απόλυτα ικανοποιημένος από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δήλωσε ο 

Αντώνης Σαμαράς μετά την ευρεία σύσκεψη που είχε στο Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. 

 

«Η χρηστή διαχείριση μάς έχει οδηγήσει στη δυνατότητα να κάνουμε 

έκτακτες παροχές, όπου υπάρχει κοινωνική ανάγκη» τόνισε ο 

πρωθυπουργός, φέρνοντας ως παράδειγμα το επίδομα θέρμανσης, την 

επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ, αλλά και στους ΟΤΑ. 

 

Ο κ. Σαμαράς ανακοίνωσε πως, με νέα ρύθμιση, όσοι υποβάλουν αίτημα για 

συνταξιοδότηση θα παίρνουν αμέσως κάθε μήνα το 50% του βασικού τους μισθού, 

μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. 

 

Επίσης, την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, όπως ανέφερε, θα κατατεθεί νόμος για 

τις αδρανείς καταθέσεις οι οποίες θα μπαίνουν σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό 

και τα ποσά αυτά θα πηγαίνουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ιδιαίτερη έμφαση 

έδωσε στην ανάγκη αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους σε ιδιώτες, 

λέγοντας χαρακτηριστικά πως έτσι «θα δοθεί ρευστότητα στην αγορά, το οξυγόνο, το 

αίμα της οικονομίας». 

 

Ο κ. Σαμαράς ανακοίνωσε πως αύριο θα δοθούν 300 εκατ. ευρώ για 1.200 εφάπαξ, στο 

Ταμείο Πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων και σε 42 δήμους της χώρας. 

 

Στόχος της κυβέρνησης, υπογράμμισε, είναι να δοθούν χρήματα για 

επιστροφή ΦΠΑ, να χρηματοδοτηθεί ο ΕΟΠΥΥ για φαρμακοποιούς και 

παροχές υγείας.  

http://pfsgr.blogspot.gr/
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/na.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+(%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85)
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/na.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+(%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85)
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/na.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+(%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85)
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/na.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+(%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85)
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/na.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+(%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85)
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/12/na.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+(%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85)
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Τόνισε, επίσης, πως μέχρι το τέλος χρόνου θα δοθεί 1 δισ. ευρώ για τη ρευστότητα και 

στην ίδια λογική θα κινηθεί η κυβέρνηση και το 2013. 

(Απο τον ιστότοπο www.tovima.gr. Σχετικό link , 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=489608) 
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Τίτλος : 
Συγκλονιστικός διάλογος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.. 
Ασθενής σε γιατρό.. «3 μήνες δεν έχω λεφτά για τα 
φάρμακά μου» 

Μέσο :  
http://www.best-tv.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.best-
tv.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9253:sigklonistikos-

dialogos-sto-nosokomeio-kalamatas-asthenis-se-giatro-3-mines-den-exo-
lefta-gia-ta-farmaka-mou&Itemid=441 
 
Οι μικρές καθημερινές ανθρώπινες ιστορίες τώρα με την κρίση δεν έχουν τελειωμό και 

δείχνουν καθαρά στο που έχουμε φτάσει. Πολίτες που κινδυνεύει η ζωή τους γιατί δεν έχουν 

τα χρήματα να αγοράσουν τα πολύ βασικά φάρμακά, τα οποία είναι αυτά που θα τους 

κρατήσουν στην ζωή.  

Ένας συγκλονιστικός διάλογος έγινε σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας όταν 

ασθενής 52 χρονών με αιμορραγία πεπτικού στον διάλογό του με τον γιατρό του, 

εξομολογήθηκε πως ήταν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ και τώρα είναι ανασφάλιστος με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί εδώ και 3 μήνες να αγοράσει ο ίδιος τα φάρμακά του με 

συνέπεια η υγεία του να κρέμεται στην κυριολεξία από μια κλωστή. 

Τον διάλογό μεταξύ ασθενή και γιατρού επιβεβαιώνει και γιατρός του νοσοκομείου 

Καλαμάτας ο οποίος τον ανάρτησε στο προσωπικό του λογαριασμό στο facebook δίνοντας 

το στίγμα της πραγματικότητας. 

Ο συγκλονιστικός διάλογος.. 

http://www.best-tv.gr/
http://www.best-tv.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9253:sigklonistikos-dialogos-sto-nosokomeio-kalamatas-asthenis-se-giatro-3-mines-den-exo-lefta-gia-ta-farmaka-mou&Itemid=441
http://www.best-tv.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9253:sigklonistikos-dialogos-sto-nosokomeio-kalamatas-asthenis-se-giatro-3-mines-den-exo-lefta-gia-ta-farmaka-mou&Itemid=441
http://www.best-tv.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9253:sigklonistikos-dialogos-sto-nosokomeio-kalamatas-asthenis-se-giatro-3-mines-den-exo-lefta-gia-ta-farmaka-mou&Itemid=441
http://www.best-tv.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9253:sigklonistikos-dialogos-sto-nosokomeio-kalamatas-asthenis-se-giatro-3-mines-den-exo-lefta-gia-ta-farmaka-mou&Itemid=441
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«Σήμερα ήλθε στα Επείγοντα ασθενής, 52 ετών, με αιμορραγία πεπτικού. Πρώην 

ασφαλισμένος ΤΕΒΕ, τώρα ανασφάλιστος. Και έγινε ο παρακάτω διάλογος: 

-Ιατρός: Τι άλλα προβλήματα υγείας έχετε; 

-Ασθενής: Πριν 2 χρόνια έπαθα έμφραγμα μυοκαρδίου και υποβλήθηκα σε αγγειοπλαστική 

στεφανιαίων. Τοποθετήθηκε ένα στεντ στον πρόθιο κατιόντα κλάδο και μου χορηγήθηκε η 

τάδε αγωγή δια βίου (αναφέρει 5 φάρμακα). ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΩ ΕΔΩ ΚΑΙ 3 

ΜΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΡΗΜΑΤΑ.... 

-Ιατρός:......................................................................Τα σχόλια και τα συμπεράσματα δικά 

σας...Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω πλέον...» 
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Ισπανία: Ογκώδης διαδήλωση κατά των περικοπών στην 
υγεία 
 
Μέσο :  
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr 

  
 

Δημοσίευμα: 
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/12/blog-post_7942.html 

 
 

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα εν μέσω τεταμένης 
ατμόσφαιρας μπροστά από το περιφερειακό Κοινοβούλιο της Μαδρίτης 

διαμαρτυρόμενοι για τις... περικοπές του προϋπολογισμού για την Υγεία 
από την τοπική, συντηρητική, κυβέρνηση της Αυτόνομης Περιοχής. 

 
Με συνθήματα όπως «Είναι κλοπή, όχι περικοπή» και «Ντροπή» και υπό 

συνεχή σφυρίγματα, γιατροί, νοσοκόμες και απλός κόσμος ήλθαν 
αντιμέτωποι για πάνω από μία ώρα με τις ειδικές κατασταλτικές ομάδες της 

αστυνομίας. 
 

Μία τεράστια επιγραφή στηλίτευε «τις δολοφονικές περικοπές στη δημόσια 
υγεία». Εν τέλει, η αστυνομία πραγματοποίησε μικρές επιθέσεις και 

απεμάκρυνε τους διαδηλωτές. 
 

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, οι τοπικοί αντιπρόσωποι συζητούσαν 

τον προϋπολογισμό της Αυτόνομης Περιοχής για το 2013, που προβλέπει 
την ιδιωτικοποίηση έξι νοσοκομείων και 27 ιατρικά κέντρα, αποβλέποντας 

στην εξοικονόμηση 500 εκατ. ευρώ. 
 

«Θέλουμε να τους αποδείξουμε πως η υγεία μπορεί να χρηματοδοτηθεί 
διαφορετικά», εξηγεί η 47χρονη νοσηλεύτρια Ελένα Μοράλ. 

 
Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό έχουν πολλαπλασιάσει τις 

διαμαρτυρίες και τις απεργίες τους σε πολλά νοσοκομειακά κέντρα μετά 
την ανακοίνωση του προγράμματος περικοπών, οι οποίες έρχονται να 

προστεθούν σε αυτές που ανακοίνωσε η δεξιά κυβέρνηση του Μαριάνο 
Ραχόι. 

 
Την περασμένη Κυριακή, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν 

πορεία με αφετηρία πολλά νοσοκομεία της πρωτεύουσας και κατέληξαν 

στη φημισμένη πλατεία Πλάθα ντελ Σολ στο κέντρο της Μαδρίτης. 
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