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Δημοσίευμα 
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Στη διαπίστωση ότι έχουν διαμορφωθεί εταιρικές πολιτικές 
εναρμονισμένων τακτικών σχετικά με τις προμήθειες ιατροτεχνολογικού 

υλικού για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ κατέληξαν την Τρίτη 20 Νοεμβρίου ο 
υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος και τα μέλη της Επιτροπής 

Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ). 
 

Στη σύσκεψη των δύο μερών αποφασίσθηκε να ληφθούν όλα τα 

ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να προσδιορισθούν οι συγκεκριμένες 
εναρμονισμένες τακτικές εταιρειών, τακτικές οι οποίες εκτινάσσουν στα 

ύψη το κόστος των προμηθειών του ΕΣΥ, και να ενεργοποιηθεί σχετικά η 
ΕΠΥ προκειμένου να σταματήσει αυτό το καθεστώς. 
 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_4910.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_4910.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_4910.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_4910.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29


 

[2] 
 

Πάντως, ο υπουργός Υγείας και η ΕΠΥ δεν έχουν παραπέμψει καμία 

προμηθευτική του ΕΣΥ εταιρεία στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού... 
 

B.B. 
ΥGEIA360.GR 
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Τίτλος : 
Οι καπνιστές θα "σώσουν" τον ΕΟΠΥΥ  
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Της Βίκυς Κουρλιμπίνη  
 

Το σενάριο κυκλοφορεί εδώ και καιρό, ωστόσο όπως όλα δείχνουν έφτασε 

η ώρα να επιβληθεί ειδικός φόρος σε τσιγάρα και ποτά υπέρ του ΕΟΠΥΥ, 
ως «ισοδύναμο μέτρο», προκειμένου να μην πληρώνουν τελικά οι 

ασφαλισμένοι από το 2014 το «εισιτήριο» των 25 ευρώ για νοσηλεία σε 

δημόσιο νοσοκομείο και το 1 ευρώ «χαράτσι» για κάθε συνταγή που 
εκτελείται στα φαρμακεία.  
 

Σύμφωνα μάλιστα με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείο Υγείας, 
επίκειται εντός των ημερών (πιθανόν την Παρασκευή ή στις αρχές της 

επόμενης εβδομάδας) συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας 
Μάριου Σαλμά με τον υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να εξεταστεί 

σοβαρά αυτή η εκδοχή, δεδομένου πως το μέτρο έχει προκαλέσει τη 
δυσαρέσκεια των ασφαλισμένων, αλλά και έντονες αντιδράσεις από τους 

εργαζόμενους των νοσοκομείων και τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι έχουν 
δηλώσει εξαρχής πως δεν πρόκειται να εισπράττουν το συγκεκριμένο 

αντίτιμο.  
 

Ράβε- ξήλωνε με τα μέτρα στην υγεία  
 

Ωστόσο, δεν είναι αυτό το μόνο μέτρο στο οποίο φαίνεται να υπαναχωρεί 
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, η οποία βλέπει τον «κλοιό» γύρω της 

να στενεύει για μια ακόμη φορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία, μέτρο το οποίο πλέον 

χαρακτηρίζεται ως «εξαρχής προβληματικό» και σύμφωνα με κύκλους του 

υπουργείου Υγείας, στο τέλος θα καταστεί ανενεργό.  
 

Ήδη μάλιστα υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις στη συνταγογράφηση με 

δραστική. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, οι γιατροί θα συνεχίζουν να 
αναγράφουν την εμπορική ονομασία για μια μεγάλη κατηγορία 

σκευασμάτων (π.χ. ινσουλίνες, εμβόλια, βιοτεχνολογικά προϊόντα, 
χημειοθεραπευτικά και τα παράγοντά τους, φάρμακα στενού θεραπευτικού 
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εύρους όπως η επιληψία, φάρμακα για αυτοάνοσα νοσήματα, για 

μεταμοσχευμένους και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς κ. ά.).  
 

Οι τελευταίες αυτές «σπασμωδικές» κινήσεις και το συνεχές ράβε- ξήλωνε 
με τα μέτρα στην υγεία έχουν δημιουργήσει όμως απίστευτη σύγχυση 

στους ασφαλισμένους, οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε πιο φάρμακο θα 
επιλέξουν, ούτε πόσο θα το πληρώσουν τελικά. Σε παρόμοια κατάσταση 

βρίσκονται και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα του 
φαρμάκου.  
 

Εδώ αναμένεται νέος γύρος αντιδράσεων, με τους φαρμακοποιούς και τις 
εταιρείες να βρίσκονται στις επάλξεις και να δηλώνουν ότι προσφεύγουν 

στη δικαιοσύνη, ζητώντας την ακύρωση των μέτρων.  
 

Στο στρατόπεδο των φαρμακοποιών, παρά την αρχική διαβεβαίωση πως 

δεν θα πληρώσουν αναδρομικά από την αρχή του έτους την επιστροφή 
στον ΕΟΠΥΥ ποσοστού 5% από τις πωλήσεις των ακριβών σκευασμάτων 

(rebate), ως ποσοστό έκπτωσης, η απόφαση τελικά θα ισχύσει. Το μέτρο 
αυτό αναμένεται, όπως επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί, να επιβαρύνει τα 

φαρμακεία από 5.000 μέχρι 50.000 ευρώ ανάλογα με τον τζίρο τους.  
 

Αλλά και οι νομικές υπηρεσίες των φαρμακευτικών εταιρειών βρίσκονται 
σε ετοιμότητα, προκειμένου να ακυρώσουν το μέτρο που ζητά να 

πληρώσουν οι επιχειρήσεις τις υπερβάσεις που σημειώνονται στη 
φαρμακευτική δαπάνη.  
 

Πάντως, κύκλοι του υπουργείου Υγείας σημειώνουν πως όλα τα παραπάνω 
μέτρα αποτέλεσαν στην ουσία «εντολές της τρόικα» και ελήφθησαν υπό 

πίεση, οπότε σε κάθε περίπτωση θα αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι για 
να επιτευχθούν οι στόχοι στις δαπάνες. 
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Τίτλος : 
Εξώδικο ΣΦΕΕ στο Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών 
Θεσσαλονίκης 

Μέσο :  

Εξώδικο ΣΦΕΕ στο Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης 

Δημοσίευμα: 
 
 
Εξώδικο έστειλε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) στον 
Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης, με αφορμή την άρνηση του δεύτερου να 
παραλαμβάνει φάρμακα της εταιρείας Janssen Cilag, διότι η αναγραφόμενη πίστωση στα 
τιμολόγια της εταιρείας είναι 30 ημερών και όχι 60 όπως προβλέπει η σχετική νομοθετική 
ρύθμιση. 
 
Το εξώδικο αναφέρεται σε εναρμονισμένη πρακτική, κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν 
3959/2011, στην οποία ο Συνεταιρισμός προβαίνει ζητώντας από τα μέλη του, με επιστολή 
του με ημερομηνία 8-11-12, να αρνούνται να παραλάβουν προϊόντα της εταιρείας Janssen 
Cilag για τους λόγους που προαναφέραμε. 
 
 

Ο ΣΦΕΕ, με την εξώδικη αυτή πρόσκληση ζητά από τον Συνεταιρισμό να ανακαλέσει την 
επίμαχη επιστολή προς τα μέλη του, αλλιώς θα καταγγείλει το Συνεταιρισμό στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού. 
 

Ανθή Αγγελοπούλου 
www.iatrikostypos.com 

http://www.iatrikostypos.com/
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Τίτλος : 
Το Δημόσιο πετάει το μπαλάκι στους ιδιώτες!  
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Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-
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paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 
Σε ένα απέραντο «κουρείο» μετατρέπεται η Ελλάδα, όχι λόγω 

κάποιων νέων εξελίξεων στην αγορά των κρατικών ομολόγων, αλλά 
κυρίως προκειμένου να περάσει το ελληνικό Δημόσιο σε πρωτογενές 

πλεόνασμα το 2013.  
 

Η κυβέρνηση, μέσα από μπαράζ παρεμβάσεων και μέσα από νόμους-
εξπρές (που πολλές φορές, όπως καταγγέλλεται, αγγίζουν και τα όρια της 

παρανομίας) ανατρέπει τα δεδομένα, ακυρώνει στην πράξη 
προϋπάρχουσες συμβάσεις και επιβάλλει αναδρομικές φορολογίες, 

μετακυλίοντας το δικό της πρόβλημα στον ιδιωτικό τομέα.  
 

Ενδεικτικός είναι ο τρόπος που έδρασε το Δημόσιο στον κλάδο των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάρκα), ακυρώνοντας 
ουσιαστικά προϋπάρχουσες υπογεγραμμένες συμβάσεις και επιβάλλοντας 

φόρο επί του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου.  
 

Στο χώρο της υγείας, λανσάρισε πολλά… στυλ «κουρεμάτων». Στις 
ιδιωτικές κλινικές για παράδειγμα, κατάργησε μονομερώς την 

προηγούμενη συμφωνία και επέβαλε, μεταξύ άλλων:  
 

α) Αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων από το 10% στο 30% και 
στο 50%  

 
β) Μείωση του τιμολογίου στις μονάδες εντατικής θεραπείας  

 
γ) Κατάταξη των κλινικών, προκειμένου να διαφοροποιούνται τα νοσήλια 

που εισπράττουν (ΚΕΝ) ανάλογα με την ποιότητά τους. 

Στα φαρμακεία, μόλις προχθές ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε πως θα επιβάλλει 
«κούρεμα» στα τιμολόγια των φαρμακείων από την αρχή του 2012 (το 

περιβόητο rebate), επιβάλλοντας μονομερώς έκπτωση σε πληρωμές που 
ακόμη δεν έχει καταβάλλει… Προφανής ήταν η έντονη αντίδραση των 

φαρμακοποιών.  
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Ανάλογο «κούρεμα» θα γίνει και στα υπόλοιπα των κρατικών νοσοκομείων 

προς τις φαρμακοβιομηχανίες, πέρα από τις νέες μειώσεις τιμών που 

αποφασίστηκαν πρόσφατα (η τρίτη κατά σειρά από την εμφάνιση της 
οικονομικής κρίσης).  

 
Και όλα αυτά, όταν οι προμηθευτές των νοσοκομείων έχουν ήδη υποστεί 

βαρύτατες απώλειες από το «κούρεμα» των ελληνικών κρατικών 
ομολόγων, καθώς το ελληνικό Δημόσιο τους είχε δώσει άτοκα ομόλογα 

(χωρίς κουπόνι) έναντι των απαιτήσεών τους για την τριετία 2007-2009.  
 

Το «πάρτι» και η συνέχεια…  
 

Κύκλοι της αγοράς, περιμένουν πως ανάλογα περιστατικά θα δούμε και σε 
άλλες περιπτώσεις, με το Δημόσιο να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την 

μονοψωνιακή θέση στην αγορά, αλλά και τη δυνατότητά του να 
νομοθετεί.  

 

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν 
πάντοτε νόμοι που να επιβάλλουν «κούρεμα». Φοβούνται λοιπόν, πως 

μέσα από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις το Δημόσιο θα προχωρεί σε 
αμφισβητήσεις των υπολοίπων και θα ωθεί με αυτόν τον τρόπο τους 

προμηθευτές να συμβιβαστούν σε μειωμένα τιμολόγια, προκειμένου να 
εισπράξουν ενωρίτερα τα χρήματά τους (κατάσταση πιστωτικής ασφυξίας 

στην αγορά).  
 

Κυβερνητικοί παράγοντες υποστηρίζουν πως «το πάρτι τελείωσε» και πως, 
σε κάθε περίπτωση,προτεραιότητα έχει η διάσωση της χώρας. Ωστόσο, 

κύκλοι της αγοράς υποστηρίζουν πως τα περισσότερα «κουρέματα» είναι 
εντελώς άδικα και πως θα προκαλέσουν ισχυρά πλήγματα σε όποιο τμήμα 

του ιδιωτικού τομέα συνεχίζει να αντέχει κόντρα στην βαθειά οικονομική 
κρίση.  

 

«Επειδή δεν μπορούν να περικόψουν τις σπατάλες στο δημόσιο τομέα, 
προσπαθούν να εισπράξουν τα σπασμένα από τους ιδιώτες» καταγγέλλεται 

από πολλές εταιρείες, οι οποίες αμφιβάλλουν για το κατά πόσο μπορούν 
να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες. 

 
ΕURO2DAY.GR 
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Τίτλος : 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Αδυναμία εκτέλεσης 
συνταγών ΕΟΠΥΥ  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-
post_6048.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας στις 7-11-
12 υπήρξε κοινή πεποίθηση, τόσο των μελών του Δ.Σ. όσο και άλλων 

ιατρών μελών του Συλλόγου μας, ότι το τελευταίο διάστημα (τουλάχιστον 
τους τελευταίους 2 μήνες) υπάρχει έντονο πρόβλημα με τη χορήγηση 

φαρμάκων (ειδικά των ακριβών) στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. 
Συγκεκριμένα και παρότι οι φαρμακοποιοί επίσημα δεν έχουν απεργία ή 

αναστολή – επίσχεση εκτέλεσης συνταγών του ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι 
αδυνατούν να εκτελέσουν τις συνταγές τους (ειδικά τις σχετικά 

δαπανηρές) με το αιτιολογικό της οικονομικής αδυναμίας απόκτησης 
αυτών των σκευασμάτων από τους φαρμακοποιούς, λόγω της αλλαγής του 

συστήματος οικονομικής συναλλαγής των φαρμακοποιών με τους 

προμηθευτές τους και σημαντικού περιορισμού του κέρδους τους. 
 

Με αυτό το δεδομένο πολλοί ασφαλισμένοι και ειδικά αυτοί που έχουν 

σοβαρές παθήσεις και τους χορηγούνται δαπανηρές θεραπείες (π.χ. 
χορήγηση ερυθροποιητίνης σε καρκινοπαθείς, χορήγηση ενέσιμης 

θεραπείας με αναστολέα ινκρετίνης σε διαβητικούς, σοβαρή οστεοπόρωση 
με συνοδά κατάγματα που λαμβάνουν ενέσεις τεριπαρατίδης κ.α.), 

αναγκάζονται να περιφέρονται από φαρμακείο σε φαρμακείο για να 
εξυπηρετηθούν και πολλές φορές είτε σταματούν την αγωγή τους είτε την 

καθυστερούν με ό,τι επιβλαβείς συνέπειες έχει αυτό για την υγεία τους. 
 

Επί της ουσίας με την προηγούμενη συμπεριφορά μετακυλύεται το 

φαρμακευτικό κόστος στον ασφαλισμένο. Το επιχείρημα ότι θα 
αποζημιωθεί από το ταμείο του προσκρούει αφενός στην οικονομική 

κατάσταση των περισσοτέρων που δεν έχουν το συγκεκριμένο ποσό, 
ειδικά μετά την ισοπεδωτική υποβάθμιση των εσόδων τους στην 

μεταμνημονιακή Ελλάδα και αφετέρου ότι το ίδιο ισχύει και για τους 
φαρμακοποιούς (και αυτοί θα αποζημιωθούν σε εύλογο διάστημα). 
 

Επειδή οι ασφαλισμένοι δεν έχουν εναλλακτικές επιλογές (π.χ. φαρμακείο 

ΙΚΑ –ΕΟΠΥΥ) στο Νομό μας 
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Επειδή δεν βλέπουμε να διευθετείται το παραπάνω πρόβλημα, αντίθετα με 

το χρόνο οξύνεται και οι διαμαρτυρίες των ασφαλισμένων γίνονται πιο 

έντονες 

Επειδή πιστεύουμε σαν Σύλλογος ότι μία λύση του προβλήματος θα ήταν 

αυτά τα φάρμακα να τα προμηθεύει το ΙΚΑ της περιοχής από κεντρικά 
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, με ανάλογο τρόπο που εφαρμοζόταν και στο 

παρελθόν ή να ρυθμισθεί το οικονομικό θέμα με τους φαρμακοποιούς. 
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν προτίθεστε και σε τι ενέργειες θα 

προβείτε ούτως ώστε να επιλυθεί το παραπάνω πρόβλημα, λαμβάνοντας 
υπόψη την απίστευτη ταλαιπωρία, σωματική και κυρίως ψυχολογική, που 

υφίστανται οι ασφαλισμένοι της χώρας, κυρίως αυτοί με σοβαρά 
προβλήματα υγείας. 
 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ            ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΑΡΓΑΛΑ 
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Τίτλος : 
Τραγικές ελλείψεις φαρμάκων: λείπουν 30 βασικά 
φάρμακα- Αυστηρές ποινές για εταιρείες!  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/30_21.html?utm_source=feedburne

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

%29 
 

Τελικά μετά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες φαρμακοποιών και ασθενών ότι 
από τα ράφια των φαρμακείων απουσιάζουν πολλά βασικά φάρμακα, η 

ηγεσία του υπουργείου Υγείας αποφάσισε να δράσει. Αυστηρές ποινές για 
τις εταιρείες και τις φαρμακαποθήκες που δεν προμηθεύουν την ελληνική 

αγορά ή πωλούν τα σκευάσματα στο εξωτερικό, προανήγγειλε ο 
αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς.  
 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων οι 
ελλείψεις αφορούν περίπου τριάντα (30) φαρμακευτικά προϊόντα αλλά 

σύμφωνα με τον κ.Σαλμά στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν 
δημιουργούν θεραπευτικό κενό, αφού κυκλοφορούν άλλα διαθέσιμα 

φάρμακα στην ίδια θεραπευτική κατηγορία.  
 

Ήδη πάντως ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει στήσει το μηχανισμό 

για τον έλεγχο της διακίνησης των φαρμάκων και έχει στην διάθεσή του 

σήμερα τις πωλήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών για τον Οκτώβριο, 
καθώς και τις παράλληλες εξαγωγές που έγιναν για τον ίδιο μήνα.  
 

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο Υγείας, για όσα φάρμακα διαπιστωθεί 
ότι οι πωλήσεις τους είναι απόλυτα περιορισμένες, θα αποδοθούν ευθύνες 

και ο ΕΟΦ θα εισηγηθεί ποινές για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, 
«δεδομένης της υποχρέωσης των φαρμακευτικών εταιρειών να 

ενημερώνουν τρείς μήνες πριν για όποιες μεταβολές που οδηγούν σε 
περιορισμό της διαθεσιμότητας του φαρμάκου». 
 

Ο έλεγχος θα επεκταθεί και στις φαρμακαποθήκες οι οποίες προβαίνουν 
συνήθως στις λεγόμενες παράλληλες εξαγωγές καθώς οι πωλήσεις των 

φθηνών ελληνικών φαρμάκων αποδίδουν μεγαλύτερο κέρδος στο 
εξωτερικό.  

«Θα ελεγχθούν οι φαρμακαποθήκες που κάνουν παράλληλες εξαγωγές και 
όπου βρεθεί να εξάγονται φάρμακα που είναι σε έλλειψη, θα επιβάλλεται 

προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών» σημειώνεται από τον ΕΟΦ. 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/30_21.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/30_21.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/30_21.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/30_21.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Ήδη σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΦ Γιάννη Τούντα έχει γίνει 

απαγόρευση εξαγωγών πρόσφατα για 8 θεραπευτικές κατηγορίες 

φαρμάκων.  
 

Πάντως η ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει άλλο ένα επιχείρημα πλέον 

για τα άδεια ράφια των φαρμακείων καθώς επικαλείται την ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακοποιών που μιλά για παγκόσμιο 

φαινόμενο αυτό της έλλειψης φαρμάκων που οφείλεται σε πολλές αιτίες. 
 

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε για τις ελλείψεις, 

αποφασίσθηκε η συγκέντρωση στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο 
σε καθημερινή βάση των ελλείψεων και η ταυτόχρονη ενημέρωση του 

Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Ο ΕΟΦ αφού κάνει τον απαραίτητο 
έλεγχο σε εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέχρι την Δευτέρα στην 

ιστοσελίδα του θα ενημερώνει τους γιατρούς και τους ασθενείς για τις 
ελλείψεις και τις εναλλακτικές φαρμακευτικές θεραπείες.  
 

IATROPEDIA  
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Τίτλος : 
Σαλμάς: Οι φαρμακοποιοί θα πληρώσουν το κόστος της 
μη εφαρμογής της δραστικής 

Μέσο :  

http://www.mypharm.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.mypharm.gr/node/6361 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/3170 

Ανενεργή επί τοις ουσίας φαίνεται ότι καθίσταται η καθολική συνταγογράφηση με 

βάση τη δραστική ουσία, καθώς οι πολλαπλές εξαιρέσεις ασθενών, καταργούν στην 

πράξη τον νόμο, σύμφωνα και με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά. 

Όπως επεσήμανε ο κ. Σαλμάς σε διευκρινίσεις που έδωσε σχετικά με το νόμο για τη 

δραστική ουσία, οι πολλές εξαιρέσεις που προστέθηκαν την τελευταία στιγμή στο νόμο και 

είχαν και τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας, κάνουν την χορήγηση φαρμάκων πιο εύκολη. 

Εξάλλου όπως είπε, η ηγεσία του υπουργείου ποτέ δεν πίστευε στη ρύθμιση αυτή, ενώ και 

δημοσιονομικά, η καθολική συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία, δεν θα επέφερε 

κανένα σημαντικό όφελος. 

Ο κ. Σαλμάς αλλά και ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Γιάννης Τούντας, δεν έκρυψαν τον 

προβληματισμό τους σχετικά με την επιμονή της τρόικας να προωθήσει το συγκεκριμένο 

μέτρο και σε άλλες χώρες εκτός της Ελλάδος, όπως στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και στην 

Ισπανία. Και εκεί πάντως φαίνεται πως ακολουθήθηκαν ανάλογες εξαιρέσεις. 

Σχετικά με το rebate (έκπτωση) 15% που θα κληθούν να δώσουν αναδρομικά οι 

φαρμακοποιοί για σκευάσματα που πούλησαν από τις αρχές του έτους, ο αναπληρωτής 

υπουργός Υγείας, υπογράμμισε ότι υπήρχε σχετική πρόβλεψη σε νόμο του Α. Λοβέρδου, 

ο οποίος αλλάχτηκε την τελευταία στιγμή από την τρόικα, ώστε οι φαρμακοποιοί να 

είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ανεξάρτητα εάν έχουν εξοφληθεί από τον ΕΟΠΥΥ. 

Τέλος ο Μ. Σαλμάς τόνισε ότι θα συνεννοηθεί με τον υπουργό Οικονομικών, ώστε να 

επιβληθεί άμεσα ειδικός φόρος σε τσιγάρα και ποτά υπέρ του ΕΟΠΥΥ, ώστε να 

εξασφαλιστούν χρήματα και να μην χρειαστεί να επιβληθεί το εισιτήριο των 25 ευρώ στα 

νοσοκομεία αλλά και το χαράτσι του 1 ευρώ σε κάθε συνταγή φαρμάκου 

  

http://www.mypharm.gr/node/6361
http://www.mypharm.gr/node/6361
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Τίτλος : 
Εξώδικο ΣΦΕΕ στο Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών 
Θεσσαλονίκης. 21-11-2012 

Μέσο :  

http://www.mypharm.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.mypharm.gr/node/6387 

Εξώδικο έστειλε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) στον 

Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης, με αφορμή την άρνηση του δεύτερου να 

παραλαμβάνει φάρμακα της εταιρείας Janssen Cilag, διότι η αναγραφόμενη πίστωση στα 

τιμολόγια της εταιρείας είναι 30 ημερών και όχι 60 όπως προβλέπει η σχετική νομοθετική 

ρύθμιση. 

  

Το εξώδικο αναφέρεται σε εναρμονισμένη πρακτική, κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν 

3959/2011, στην οποία ο Συνεταιρισμός προβαίνει ζητώντας από τα μέλη του, με επιστολή 

του με ημερομηνία 8-11-12, να αρνούνται να παραλάβουν προϊόντα της εταιρείας Janssen 

Cilag για τους λόγους που προαναφέραμε. 

  

Ο ΣΦΕΕ, με την εξώδικη αυτή πρόσκληση ζητά από τον Συνεταιρισμό να ανακαλέσει την 

επίμαχη επιστολή προς τα μέλη του, αλλιώς θα καταγγείλει το Συνεταιρισμό στην Επιτροπή 

Ανταγωνισμού. 

  

Ανθή Αγγελοπούλου 

  

http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/10146-

%CE%B5%CE%BE%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF-

%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%

CF%83%CE%BC%CF%8C-

%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF

%CE%B9%CF%8E%CE%BD-

%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF

%CE%BA%CE%B7%CF%82.html 

  

http://www.mypharm.gr/node/6387
http://www.mypharm.gr/node/6387
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Σχόλια 

6 comments posted  
ελα ντε !  

  ενω   οι  εταιρειες   του  ΣΦΕΕ  δεν  εχουν  .....εναρμονισμενη  πρακτικη  στην 

 καταστρατηγηση  της  αγορανομικης  διαταξης  για  πιστωση  60  ημερων  επειδη  δεν 

 κοινοποιησαν στα μελη  τους  επιστολη   για  την  πρακτικη  που  εφαρμοζουν.   καλα  σας 

 ειπε  ο  Χριστος  το  ουαι  τοις νομικοις   , οτι  ηρατε  την  κλειδα  της  γνωσεως  και  σαν 

 τους  φαρισαιους  αυτοδικαιωνεστε ,  οτι   καλως  πραττετε.  μας  λενε  οτι  εχασαν  πολλα  , 

και  ετσι  ειναι ,  αλλα  λησμονουν  να  πουν  για  τα  υπερκερδη ολα  αυτα  τα  χρονια.  με  

αυτον  τον  αυτοματισμο,  θα  μας  παρει  η ...μπαλα  ολους.   φτανει  πια  τοση  υποκρισια ! 

 ελλας  του  ...τριτου  κοσμου! 

Posted by Anonymous on Πέμ, 11/22/2012 - 04:42  

 απάντηση 

δεν αντεχω...οτι κανει ο κουλης κατανταει αστειο  

πραγματικα η μια γκαφα μετα την αλλη...Αυτος ειναι ρανταπλαν 

Posted by Anonymous on Τετ, 11/21/2012 - 23:37  

 απάντηση 

ηρθε η στιγμη των συνεταιρισμενων φαρμακοποιων  

να απαιτησουμε διμηνη πιστωση απο τους συφα και αυτοι με τη σειρα τους απο ολους τους 

προμηθευτες με συντονισμο απο την ομοσπονδια οσφε . 

Επιστολες ,υπομνηματα σε κομματα ,βουλευτες αλλα και κομπασμοι προς τον καθε απλο 

φαρμακοποιο να ακολουθησει τελος ,ηρθε η στιγμη συντονισμενα ολοι οι 

συφα μαζι συντονισμενοι να υπερασπισουν ολα τα φαρμακεια μελη τους χωρις απωλειες . 

Συναδελφοι που βρισκεστε σε δ.σ  συφα ειτε θα βαλετε αλλους κανονες στην  αγορα τωρα 

που ελεγχετε με πανω απο 50 % απο συνεταιρισμενα φαρμακειητα και θα δωσετε ανασα 

σε φαρμακεια μελη σας που πνιγονται ειτε θα παρετε μερος στο Βατερλω των  ιδιοκτητων 

φαρμακειων, 

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ  -ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕ 

ΣΕΒΑΣΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ  ΤΙΣ . 

Posted by Anonymous on Τετ, 11/21/2012 - 23:24  

 απάντηση 

να μάθει ο εοφ  
Ότι από το νόμο επιβάλλεται να υπάρχει συγκεκριμένο απόθεμα διαθέσιμο και αυτό 
αποδεικνύεται από παραστατικά,στατιστικά κλπ.....φαρμακοποιοί είμαστε,δεν είμαστε ηλίθιοι....να 

http://www.mypharm.gr/node/6387#comment-35900
http://www.mypharm.gr/comment/reply/6387/35900
http://www.mypharm.gr/node/6387#comment-35861
http://www.mypharm.gr/comment/reply/6387/35861
http://www.mypharm.gr/node/6387#comment-35852
http://www.mypharm.gr/comment/reply/6387/35852
http://www.mypharm.gr/node/6387#comment-35847
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ψάξει να βρει την άκρη....αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρεπε να τον πιέσει και το σώμα των 
φαρμακοποιών.Τον πίεσε_δεν άκουσα τίποτα........... 
Posted by Anonymous on Τετ, 11/21/2012 - 23:20  

 απάντηση 

ΝΑ ΓΕΛΑΣΩ ΔΥΝΑΤΑ;;;;;  
Ποινές σε αυτούς που αφήνουν την αγορά χωρίς φάρμακα από τον ΕΟΦ  

  

Μια αλυσίδα εξακρίβωσης και ελέγχου στήνεται  από τον ΕΟΦ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
θέμα των ελλείψεων των φαρμάκων. Από Δευτέρα τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο λογισμικό στα 
γραφεία του ΕΟΦ στο οποίο καθημερινά θα έρχονται στοιχεία από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό 
Σύλλογο, σχετικά με το ποια φάρμακα βρίσκονται σε έλλειψη έπειτα από συνεννόηση με όλους 
τους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας. Αφού διασταυρώσει ο ΕΟΦ τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες θα απευθύνεται στις εταιρείες, εάν αυτές δεν έχουν ενημερώσει για τις ελλείψεις 
των συγκεκριμένων φαρμάκων  θα επιβάλλει κυρώσεις. Εάν δεν είναι ευθύνη της εταιρείας η 
έλλειψη του φαρμάκου ο ΕΟΦ θα ζητάει στοιχεία από τις φαρμακαποθήκες προκειμένου να 
ελέγξει τις παράλληλες εξαγωγές. 

 

  
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Γιάννης Τούντας, ο ΕΟΦ νομικά δε μπορεί να απαγορεύσει τις 
εξαγωγές, μπορεί όμως να κάνει συστάσεις και να επιβάλλει ποινές. 
Αυτό έγινε μάλιστα και σήμερα όταν επιβεβαιώθηκε η χαμηλή διαθεσιμότητα των φαρμάκων 
 micardis και creon ενώ παρουσίαζαν αυξημένες εξαγωγές. 
Πάντως σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά  ελλείψεις υπάρχουν δεν 
είναι όμως ανησυχητικές.   
  
Πηγή: Healthview.gr 

 

  

http://www.mypharm.gr/comment/reply/6387/35847
http://www.mypharm.gr/node/6387#comment-35842
http://www.mypharm.gr/node/6387#comment-35840
http://healthview.gr/
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Τίτλος : 

Δεν βγήκε συμφωνία στις Βρυξέλλες, νέο Eurogroup τη 
Δευτέρα 
 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/eurogroup_21.html?utm_source=fe

edburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28ME
DISPIN%29 

Σε νέα συνεδρίαση του Eurogroup την ερχόμενη Δευτέρα παραπέμπεται η 

εξέταση του ελληνικού ζητήματος, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία κατά το 
ολονύκτιο θρίλερ στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της 

Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. 
 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπουργοί Οοικονομικών της Ευρωζώνης θα 

επαναλάβουν τις συνομιλίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού 
χρέους, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία. 
 

Ο επικεφαλής του Eurogroup, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, επιβεβαίωσε ότι 
υπήρξε διαφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων υπουργών και του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου για τον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί το ελληνικό 
χρέος βιώσιμο. 
 

Ο ίδιος είπε ότι οι 17 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης «σημείωσαν 
πρόδο στη διαμόρφωση ενός συμπαγούς πακέτου αξιόπιστων 

πρωτοβουλιών» με στόχο την περαιτέρω μείωση του ελληνικού χρέους. 
 

Πληροφορίες από τις Βρυξέλλες ανέφεραν ότι οι υπουργοί Οικονομικών 

διέκοπταν συνεχώς τη συνεδρίαση προκειμένου να γίνουν 
διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο, τριών ή και τεσσάρων χωρών και να 

γεφυρωθούν διαφορές και διαφωνίες.  
 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίε,ς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
δυσκόλεψε πολύ τις συζητήσεις, καθώς τηρούσε άκαμπτη στάση, ενώ 

επιφυλάξεις για τη συνέπεια της Αθήνας εκφράστηκαν και από εταίρους 
στην ΕΕ. 
 

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο και 
τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη είχε το βράδυ της Τρίτης ο 

πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τις εξελίξεις στο κρίσιμο Eurogroup. 
Το γεγονός αυτό εμηνεύτηκε από την προσπάθεια των εταίρων της χώρας 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/eurogroup_21.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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στην ΕΕ να συνδέσουν τη κάθε λύση με επιπρόσθετους όρους, οι οποίοι 

δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί με ευκολία από την ελληνική 

κυβέρνησή. 
 

Στο θέμα παρενέβη τα ξημερώματα και το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό 

Ινστιτούτο (IIF) που, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, είπε 
«όχι» σε νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, γεγονός το οποίο, 

όπως ισχυρίστηκε, θα έβλαπτε την αξιοπιστία της ευρωζώνης. 
 

Στο σχετικό ανακοινωθέν, που αναμένεται να εκδοθεί, θα γίνεται ιδιαίτερη 

μνεία στις προσπάθειες της Ελλάδας.  
 

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Associated Press 
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Σε φιάσκο κολοσσιαίων διαστάσεων εξελίχθηκε το αποτέleσμα της 
συνεδρίασης του Eurogroup που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ώρες. Έπειτα 

από συνεδρίαση 10 και πλέον ωρών ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δηλώνει πως 
οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών δεν κατάφεραν να φθάσουν σε 

συμφωνία για την Ελλάδα! Με απλά λόγια: Επιβεβαιώθηκε πλήρως το 
ρεπορτάζ του defencenet.gr που έλεγε ότι δεν πρόκειται να ληφθούν 

αποφάσεις και ότι είναι "πολύ αργά για δάκρυα". 
 

Φυσικά για δόση, ούτε κουβέντα. Η θέση της κυβέρνησης πλέον είναι 

δραματική και είναι άγνωστο αν θα καταφέρει να επιβιώσει. Παίρνοντας 
αποφάσεις και ενεργώντας οριακά εντός δημοκρατικών ορίων με την 

έκδοση διαδοχικών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου ανάλογων αυτών 
που εφαρμόζονται σε καταστάσεις πολιορκίας, ρίσκαρε και μέχρι στιγμής 

το ρίσκο δεν της βγαίνει. 
 

Οι αποφάσεις παραπέμπονται στην σύνοδο κορυφής αν δεν ληφθούν 
αποφάσεις και την Δευτέρα που θα έχουμε νέο Eurogroup. H K.Λαγκάρντ 

συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του ΔΝΤ για το Σάββατο ή την Κυριακή και 
αυτό δεν απαραίτητα καλό για την Ελλάδα: Αφρικανικές χώρες και οι 

χώρες του άξονα των BRICS δεν είναι καθόλου ευνοϊκά τοποθετημένες 
απέναντι στην εξόφληση των τοκογλυφικών δανείων που έχουν δώσει 

στην Ελλάδα οι τράπεζες και τα πειρατικά fund. Υπάρχουν φυσικά οι ΗΠΑ 
που θέλουν διαγραφή χρεών "εδώ και τώρα", αλλά πόσο εύκολο είναι 

αυτό πλέον; 
 

Όχι απλά το χάσμα με το ΔΝΤ παρέμεινε αγεφύρωτο, αλλά και οι ίδιες οι 

χώρες της ευρωζώνης πλέον δέχονται να βοηθήσουν την ελληνική 
προσπάθεια με μία ελάχιστη μείωση των επιτοκίων από τα δάνεια που 

δίνουν στην Ελλάδα. 
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Το ΔΝΤ ήταν σταθερό στην θέση του και επιβεβαιώθηκε απόλυτα το 

defencenet.gr ότι η Κ.Λαγκάρντ δεν θα άλλαζε θέσεις όταν "μεγάλα" 

κανάλια ανακάλυπταν "ισοδύναμους όρους". Το ΔΝΤ παρέμεινε σταθερό 
και έθεσε προϋποθέσεις για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους τις οποίες 

δεν μπορούσαν να αποδεχθούν οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών της 
ευρωζώνης. 
 

Μάλιστα έγγραφο που έφερε στην δημοσιότητα το Reuters ο στόχος της 
μείωσης του χρέους στο 120% του ΑΕΠ το 2020 δεν θα επιτευχθεί χωρίς 

κούρεμα των ομολόγων του επίσημου τομέα. Κάτι που κυρίως η γερμανική 
πλευρά προσπαθεί να αποφύγει μέχρι τις ομοσπονδιακές εκλογές του 

Σεπτεμβρίου 2013.  
 

Σύμφωνα με τις πηγές του πρακτορείου Reuters η Ελλάδα δεν θα 

καταφέρει να μειώσει το χρέος της στο 120% του ΑΕΠ χωρίς να 
επιβαρύνει τις άλλες χώρες – μέλη της ευρωζώνης.  
 

To αστείο είναι ότι στο κείμενο οι Ευρωπαίοι καλωσορίζουν τη συμφωνία 
της ελληνικής κυβέρνησης με την Τρόικα και τα φιλόδοξα μέτρα που – 

όπως σημειώνεται – έχουν πλέον επικυρωθεί με ικανοποιητικό τρόπο, ενώ 

επαινείται (!) και η δέσμευση του. Δηλαδή, μας κάνουν και πλάκα... 
 

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 

 

 


