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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 
 

 

Τίτλος : 

Νέο χέρι Σαλμά σε φαρμακοποιούς και φαρμακαποθήκες 

Μέσο :  
http://www.paraskhnio.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.paraskhnio.gr/2013/01/23/neo-cheri-salma-se-farmakopious-ke-
farmakapothikes/ 

 

Χοντρό χέρι σε φαρμακοποιούς και φαρμακαποθήκες βάζει ο Μάριος Σαλμάς. Μετά 

τη χθεσινή του συνάντηση με την ηγεσία του ΕΟΦ,αποφάσισε να περάσει από 

κόσκινο όλες τις ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις και να κόψει τις παράλληλες 

εισαγωγές φαρμάκων. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ-ΥΥΚΑ 

http://www.paraskhnio.gr/
http://www.paraskhnio.gr/2013/01/23/neo-cheri-salma-se-farmakopious-ke-farmakapothikes/
http://www.paraskhnio.gr/2013/01/23/neo-cheri-salma-se-farmakopious-ke-farmakapothikes/
http://www.paraskhnio.gr/?s=%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82
http://www.paraskhnio.gr/?s=%CE%95%CE%9F%CE%A6
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Όπως προέκυψε , οι ελλείψεις σε σκευάσματα δεν απηχούν την πραγματικότητα 

αλλά τις … διαθέσεις των φαρμακοποιών και των ιδιοκτητών φαρμακαποθηκών μετά 

το πρώτο σοκ που υπέστησαν από τις περικοπές με τη νέα λίστα φαρμάκων. 
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Τίτλος : 

Μ. Σαλμάς: Παράνομες εξαγωγές φαρμάκων 

Μέσο :  
http://www.dou.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.dou.gr/article.php?a=4529213 
 
Σύσκεψη στον ΕΟΦ υπό τον κ. Μάριο ΣαλμάΠραγματοποιήθηκε εχθες το πρωί στα 
γραφεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλμάς, η διοίκηση του ΕΟΦ και.... 
υπηρεσιακοί παράγοντές.Βασικά θέματα συζήτησης ήταν οι ελλείψεις φαρμάκων 
στην αγορά καθώς και το πλαίσιο των εγκρίσεων κυκλοφορίας των νέων 
φαρμακευτικών προϊόντων.Για τις αποφάσεις που ελήφθησαν ο κ. Σαλμάς 
δήλωσε:«Για τις ελλείψεις των φαρμακευτικών προϊό ……………. 

 

http://www.dou.gr/
http://www.dou.gr/article.php?a=4529213
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 

 

 

Τίτλος : 

23 01 2013 Δελτίο Τύπου Συντονιστικής Επιτροπής των φορέων 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για επίσχεση παροχής 

υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.ch/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://medispin.blogspot.ch/2013/01/23-01-

2013.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign

=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)  

 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ)  
α) Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών  
Βιοπαθολόγων – Κυτταρολόγων – Παθολογοανατόμων  
β) Σύνδεσμος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών  
γ) Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων  
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων ( ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. )  
Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ.)  
 
Αθήνα, 23/01/2013  
 
Δελτίο Τύπου  
 
Το Συντονιστικό Όργανο όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας , πλην 
φαρμακοποιών, μετά το συστηματικό εμπαιγμό τόσο της Πολιτικής Ηγεσίας του 
Υπουργείου Υγείας, όσο και της Διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφάσισε να 
προχωρήσει από την 1η Φεβρουαρίου 2013 σε επίσχεση παροχής υπηρεσιών προς 
τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, εάν δεν ικανοποιηθούν έως τις 31/01/2013 τα 
κάτωθι αιτήματα:  
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

http://medispin.blogspot.ch/
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/23-01-2013.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/23-01-2013.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/23-01-2013.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
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1) Ισότιμη μεταχείριση όλων των παρόχων του Οργανισμού  
 
2) Άμεση αποπληρωμή των απαιτήσεων που αφορούν τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο 
και Σεπτέμβριο του 2012, όπως αυτές καταβλήθηκαν ήδη στους φαρμακοποιούς.  
 
3) Χρονοδιάγραμμα εξόφλησης όλων των παλαιών οφειλομένων (5ετίας), με 
καταληκτική ημερομηνία ανακοίνωσης τις 28/02/2013.  
 
4) Όχι «κούρεμα» των παλαιών οφειλών μεγαλύτερο των φαρμακοποιών. Με 
δεδομένο ότι το «κούρεμα» των φαρμακοποιών θεσμοθετήθηκε στο 3,5% για τα 
οφειλόμενα έως 31/12/2011, οι υπόλοιποι πάροχοι απαιτούμε αντίστοιχη 
μεταχείριση, την στιγμή μάλιστα κατά την οποία βρισκόμαστε σε δυσμενέστερη 
οικονομική κατάσταση (οφειλές 5ετίας, μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, σταθερές τιμές 
από το 1991, εκπτώσεις επί του Κρατικού τιμολογίου και χρήση αναλωσίμων).  
 
Η Συντονιστική Επιτροπή 
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Τίτλος : 

ΕΟΠΥΥ: Τέλος στις δωρεάν εξετάσεις από 1η 
Φεβρουαρίου! 
 

Μέσο :  
http://medispin.blogspot.ch/ 
 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/1_9966.html?utm_source=feedbur
ner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN) 

 
  
Σε ευθεία ρήξη με το υπουργείο Υγείας προχωρούν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας 
(γιατροί, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα) μετά την απόφαση να 
αποπληρωθούν για τα οφειλόμενα των προηγούμενων ετών με ποσά κουρεμένα από 
8 έως 20%. Μπλοκάρουν όλες τις δωρεάν εξετάσεις στους ασφαλισμένους του 
ΕΟΠΥΥ από τις αρχές Φεβρουαρίου αφού προχωρούν σε επίσχεση. 
 
Όπως όλα δείχνουν, αν η κυβέρνηση αποπληρώσει τελικά τα χρέη στους παρόχους 
του ΕΟΠΥΥ μειωμένα, όλοι οι πάροχοι υγείας θα μπλοκάρουν τον ΕΟΠΥΥ. 
 
Ήδη γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, διαγνωστικά κέντρα και κλινικές, 
προαναγγέλλουν εμπάργκο από τις αρχές Φεβρουαρίου (1η Φεβρουαρίου) για όλους 
τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. 
 
Κατά την διάρκεια διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες και στην 
οποία συμμετείχαν οι συναρμόδιοι υπουργοί (Σταϊκούρας, Λυκουρέντζος, Βρούτσης 
και Σαλμάς) και ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, αποφασίσθηκε να καταβληθούν σταδιακά 
τις επόμενες ημέρες 1,7 δις ευρώ σε όσες οφειλές έχουν εκκαθαριστεί. 
 
Αν και αρχικά οι πληροφορίες έλεγαν πως οι μειώσεις θα αγγίξουν ακόμη και 30%, 
τελικώς οι πιέσεις που ασκήθηκαν από όλους τους κλάδους ανάγκασαν τους 
κυβερνητικούς παράγοντες να περιορίσουν τα ανάλογα ποσά. Πάντως όλοι οι κλάδοι 
βρίσκονται επί ποδός πολέμου και προαναγγέλλουν μαζικές κινητοποιήσεις από τις 
αρχές Φεβρουαρίου. 
 
Ειδικότερα, οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ (και των Ταμείων που ενσωματώθηκαν) από το 
2010 έως τις 31.12.2011 θα δοθούν στις φαρμακευτικές εταιρείες με κούρεμα 1%. 
Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από όλους τους παρόχους καθώς ελήφθη 
υπόψιν ότι οι επιχειρήσεις έχουν καταβάλει ήδη rebate και claw back που αποτελούν 
δύο σημαντικές εκπτώσεις της φαρμακοβιομηχανίας προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 
 
Οι ιδιωτικές κλινικές θα λάβουν τα χρήματά τους με έκπτωση 8%, τα Διαγνωστικά 
Κέντρα από 10 έως 20% ανάλογα με το αν έχουν μεγάλο τζίρο και οι χιλιάδες 

http://medispin.blogspot.ch/
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/1_9966.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/1_9966.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
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γιατροί που περιμένουν από το 2010 να δούνε ζεστό χρήμα θα το εισπράξουν 
κουρεμένο από 10 έως 20% επίσης ανάλογα με το τζίρο τους. 
 
Οι προμηθευτές υγειονομικού υλικού θα υποστούν μείωση 20% ενώ οι 
φυσιοθεραπευτές 10%. 
 
Πάντως οι δεσμεύσεις του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου στους παρόχους 
του συστήματος Υγείας είναι να αποπληρωθούν έως τις 31 Μαρτίου όλες οι οφειλές 
του παρελθόντος ώστε να ξεκινήσει από κει και πέρα ο ΕΟΠΥΥ να λειτουργεί 
κανονικά με βάση τη ρευστότητα. 
 
Πάντως, σύμφωνα με εκτιμήσεις η βιωσιμότητα του ΕΟΠΥΥ αποτελεί γρίφο καθώς η 
ανεργία και η εισφοροδιαφυγή κρατούν άδεια τα ταμεία των ασφαλιστικών ταμείων. 
 
Πρόεδρος Ένωσης των Ιατρών του ΕΟΠΥΥ Γιώργος Ελευθερίου: 
 
«Το ποσοστό κουρέματος είναι απαράδεκτο. Ο ιατρικός κόσμος δεν αποδέχεται 
τετελεσμένα καθώς πολλοί συνάδελφοι έχουν ήδη πάρει δάνεια έναντι αυτών των 
οφειλών. Το κούρεμα αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε πολλές χιλιάδες 
λουκέτα σε ιατρεία και κυρίως εργαστήρια. Το συντονιστικό μέτωπο των φορέων 
που συνεδρίασε, αποφάσισε να μην αποδεχθεί κούρεμα παραπάνω από το ποσοστό 
που κούρεψαν τα χρήματα των φαρμακοποιών δηλαδή 3,5%. ‘Όλοι οι φορείς 
προσανατολιζόμαστε σε κινητοποιήσεις». 
 
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων Γιώργος 
Βουγιούκας: 
 
«Τα διαγνωστικά κέντρα και τα εργαστήρια δεν αντέχουν κούρεμα μεγαλύτερο από 
αυτό των φαρμακοποιών για 3 συγκεκριμένους λόγους: Από το 1991 οι τιμές των 
διαγνωστικών εξετάσεων είναι καθηλωμένες στο ίδιο επίπεδο, οι τιμές αυτές έχουν 
δεχθεί και εκπτώσεις 20% από τα ασφαλιστικά Ταμεία ενώ τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων απαιτούν αναλώσιμα υλικά που φθάνουν το 50% του τζίρου μας. Ήδη 
πάρθηκε απόφαση για επίσχεση παροχής δωρεάν υπηρεσιών στους ασφαλισμένους 
του ΕΟΠΥΥ αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας». 
 
Όπως ανακοίνωσε και το Συντονιστικό Όργανο όλων των παρόχων υπηρεσιών 
υγείας , πλην φαρμακοποιών, “μετά το συστηματικό εμπαιγμό τόσο της Πολιτικής 
Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, όσο και της Διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ”., αποφάσισε 
να προχωρήσει από την 1η Φεβρουαρίου 2013 σε επίσχεση παροχής υπηρεσιών 
προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού. 
 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 
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Τίτλος : 

Το σύγχρονο ανέκδοτο: Έπεσε και πάλι το σύστημα 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης!  
 
Μέσο :  
http://medispin.blogspot.ch/ 

 

Δημοσίευμα:  
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/blog-
post_5580.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fee
d:+Medispin+(MEDISPIN) 
 
Εκτός λειτουργίας ήταν και πάλι σήμερα το πρωί το σύστημα ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης. Νέα ταλαιπωρία για γιατρούς και ασθενείς.  
 
Σε ανέκδοτο εξελίσσεται τελικά το νέο και πολυδιαφημισμένο σύστημα ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης καθώς για άλλη μία ημέρα βρέθηκε εκτός λειτουργίας. Από τις 
8:30 το πρωί έως και τις 11:00 οι γιατροί σε όλη τη χώρα δεν μπορούσαν να 
συνταγογραφήσουν φάρμακα με αποτέλεσμα οι ασθενείς να αποχωρούν από τα 
ιατρεία.  
 
Σε πολλές περιπτώσεις ασθενείς χρειάστηκε να διανύσουν και χιλιόμετρα για να 
προσεγγίσουν κάποιο κέντρο υγείας για να πάρουν την πολυπόθητη συνταγή τους, 
χωρίς όμως επιτυχία.  
Γιατροί από όλη τη χώρα άρχισαν να τηλεφωνούν από το πρωί στα γραφεία της 
αρμόδιας εταιρείας του δημοσίου την ΗΔΙΚΑ εκφράζοντας τις διαμαρτυρίες τους για 
το νέο μπλακ άουτ.  
 
Αίσθηση και ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι το σύστημα λειτουργούσε 
κανονικά έως το βράδυ της Δευτέρας ενώ δεν είναι λίγοι οι γιατροί που 
αναρωτιούνται τι μεσολάβησε και το σύστημα έπεσε.  
 
Δήμητρα Ευθυμιάδου 
IATROPEDIA 

http://medispin.blogspot.ch/
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/blog-post_5580.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/blog-post_5580.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/blog-post_5580.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
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Τίτλος : 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙ 

"ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ" 

 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.ch/ 

 

Δημοσίευμα: 
 

http://medispin.blogspot.ch/2013/01/blog-

post_7735.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fee

d:+Medispin+(MEDISPIN) 

 

Αθήνα, 23/1/2013  
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Έκτακτη επίσκεψη του Ι.Σ.Α. στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο 
κο Σταϊκούρα για την άμεση αποπληρωμή οφειλών στους γιατρούς και την 

ελαχιστοποίηση του «κουρέματος».  
Καλούνται ο Υπουργός Υγείας κος Λυκουρέντζος και ο Αναπληρωτής 

Υπουργός Υγείας κος Σαλμάς όπως συνηγορήσουν στην μείωση του 
«κουρέματος» όπως απεδέχθη να συμβεί ο κος Σταϊκούρας.  

 

Για τη σφοδρή αδικία που επιτελείται απέναντι στους γιατρούς μετά τη 
χθεσινή διυπουργική απόφαση να αποπληρωθεί μέρος των οφειλών των 

γιατρών και όχι το ποσό που τους αντιστοιχεί από το ελληνικό κράτος, 
επισκέφθηκε σήμερα ο Πρόεδρος κος Πατούλης και μέλη του ΔΣ του 

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών τον Αν Υπουργό Οικονομικών κο Σταϊκούρα. 
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διεκδίκηση του αυτοδίκαιου δικαιώματος 

των γιατρών να αποπληρωθούν για τα δεδουλευμένα που τους οφείλει το 
κράτος. Πρόκειται για ποσά δεδουλευμένα 3 χρόνων για τα οποία οι 

γιατροί έχουν ήδη αποδώσει στο κράτος απόδειξη παροχής υπηρεσιών προ 
πολλού και χωρίς να πληρωθούν, έχουν ήδη φορολογηθεί για τα ποσά 

αυτά «είσπραξης» χωρίς να τα λάβουν και τώρα που ήρθε η ώρα, θα 
λάβουν μέρος αυτών…  

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

http://medispin.blogspot.ch/
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/blog-post_7735.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/blog-post_7735.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.ch/2013/01/blog-post_7735.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
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Ο κος Πατούλης εξέθεσε στον Αν Υπουργό το οικονομικό, κοινωνικό αλλά 

και ηθικό αδιέξοδο των λειτουργών υγείας απέναντι στα νέα μέτρα. 

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση, στο τέλος της οποίας ο κ. Σταϊκούρας 
δήλωσε ότι εγγυάται την αποπληρωμή των οφειλών που για τα πρώτα 

τέσσερα ταμεία του ΕΟΠΥΥ ανέρχονται στο 1 δις 692 εκ. ευρώ και των 
240 εκ. για τα ταμεία που εισήχθησαν στη συνέχεια. Στα ποσοστά 

κουρέματος και κατανομής των χρηματικών ποσών στους επί μέρους 
κλάδους και κατηγορίες γιατρών ανέφερε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή, 

δηλώνοντας ότι αν του είχε δοθεί διαφορετική κατανομή των ποσοστιαίων 
αναλογιών από το Υπουργείο Υγείας, δε θα είχε αντίρρηση να τις 

υπογράψει.  
 

Η κατανομή προβλέπει:  
 

1) στους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς, μηνιαίως σε οφειλές έως 4.000 
ευρώ 10% κούρεμα και σε οφειλές άνω των 4.000 ευρώ 20% κούρεμα και  

 

2) στα Διαγνωστικά Κέντρα, μηνιαίως σε οφειλές έως 15.000 ευρώ 10% 
κούρεμα και σε οφειλές άνω των 15.000 ευρώ 20% κούρεμα.  

 
Πρόκειται για την ποσοστιαία κατανομή που προτάθηκε από τον Υπουργό 

Υγείας κ. Λυκουρέντζο και τον Αν. Υπουργό Υγείας κ. Σαλμά, στα ποσοστά 
που προσδιορίζονται 1% για τις φαρμακοβιομηχανίες, 8% για τα νοσήλια 

των κλινικών και 21% για τα υλικά κλινικών και προμηθευτών.  
 

«Θεωρούμε ότι σε οτιδήποτε συμβαίνει θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη και 
δίκαιη κατανομή. Ο Ιατρικός κόσμος, εδώ και 3 χρόνια πλήρωσε επίσημα 

το φόρο των οφειλόμενων ποσών κατά τη κατάθεση των αποδείξεων και 
τώρα ήρθε η στιγμή που δε θα μπορέσει να πληρωθεί τα ποσά για τα οποία 

φορολογήθηκε, ενώ ταυτόχρονα υπόκειται σε συνεχή κουρέματα (μέσα 
από το factoring και άλλες οριζόντιες περικοπές) στις ιατρικές πράξεις και 

επισκέψεις.» δήλωσε ο κος Πατούλης.  

 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο και εκτενέστερο «κούρεμα» οποιασδήποτε 

άλλης κατηγορίας επαγγελματιών και παρόχων υγείας που πραγματικά 
θεωρείται αδιανόητο για την επιβίωση των γιατρών αλλά και για την 

ποιότητα παροχής υγείας των ασθενών.  
 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από τον Αν Υπουργό Οικονομικών:  
 

1) Το ποσοστό του «κουρέματος» των αμοιβών των γιατρών να είναι πολύ 
μικρότερο του ανακοινωθέντος  

 
2) Να δοθεί προκαταβολή αποπληρωμής των οφειλών, με την οποία ο κος 

Σταϊκούρας συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι μπορεί να ανέρχεται μέχρι και 
το 80% αυτών  
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3) Για το θέμα του κουρέματος των οφειλών των γιατρών που έχουν 

εκχωρήσει τις απαιτήσεις τους σε εταιρείες factoring, αποφασίστηκε μετά 

από εισήγηση του κου Πατούλη, ειδική συνάντηση του Αν.Υπουργού 
Οικονομικών και του Προέδρου του ΙΣΑ με τους γιατρούς και την Πειραιώς 

factoring για να διευθετηθεί εν όψει του κουρέματος της αποπληρωμής 
των οφειλών τους.  

 
Καλούμε τον Υπουργό Υγείας κο Λυκουρέντζο και τον Αν Υπουργό Υγείας 

κο Σαλμά να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες, διότι θα μείνει χαραγμένο 
στη συνείδηση του κάθε γιατρού αλλά και του κάθε ασθενή ότι τα μεγάλα 

συμφέροντα είναι εκείνα που εξυπηρετούνται μέσα από τέτοιες διαδικασίες 
και οι παραγωγοί της Υγείας αδικούνται. Σε διαφορετική περίπτωση θα 

έχουν όλο τον υγειονομικό κλάδο απέναντί τους για μια ζωή  
 

Δηλώνουμε για ακόμη μία φορά ότι Υγεία χωρίς Γιατρούς δε γίνεται!!!  
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 
 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 
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