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Τίτλος : 
ΚΕΠΑ. Διαμαρτυρία των ατόμων με αναπηρία για τις 
λίστες αναμονής στα Κέντρα Πιστοποίησης.  

 
Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

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

post_3084.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam
paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 
Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα και άλλες 37 πόλεις προγραμματίζει 

για το πρωί της Τρίτης η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, 

καταγγέλλοντας ότι περισσότερα από 70.000 συμπολίτες μας βρίσκονται 
στις λίστες αναμονής των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας προκειμένου 

να επανεξεταστούν. Στους περισσότερους έχει ανασταλεί, επί μακρό 
χρονικό διάστημα, η σύνταξη ή το επίδομα αναπηρίας και το βιβλιάριο 

υγείας, έως ότου εκδοθεί η σχετική γνωμάτευση. 
 

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γ.Βαρδακαστάνης ζήτησε από τον 
υπουργό Εργασίας να δώσει λύση και προσέθεσε ότι αποτελεί άμεση 

ανάγκη η επαναχορήγηση της σύνταξης ή των επιδομάτων αναπηρίας, 
αναδρομικά από την ημερομηνία αίτησής τους για επανεξέταση, καθώς και 

η ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας των ασφαλισμένων για όσο χρόνο 
βρίσκονται στις λίστες αναμονής των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3084.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3084.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3084.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3084.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Ζήτησε επίσης για όσους καταθέτουν από εδώ και στο εξής αίτηση 

επανεξέτασης για τη συνέχιση καταβολής προνοιακού επιδόματος ή 
σύνταξης αναπηρίας, να οριστεί η αυτόματη ανανέωση της γνωμάτευσης 

που έχει λήξει, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεξέτασής τους 
από τις Υγειονομικές Επιτροπές και εκδοθεί η νέα γνωμάτευση. 

 
Σημαντικό θέμα είναι και η θεσμοθέτηση ειδικής μέριμνας για την 

εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών, και της 
υποχρέωσης των Υγειονομικών Επιτροπών να προβαίνουν σε κατ” οίκον 

εξέταση εκείνων των ατόμων με αναπηρία που αποδεδειγμένα και 
αντικειμενικά δεν μπορούν να μεταβούν στις διευθύνσεις των Κέντρων 

Πιστοποίησης Αναπηρίας. 
 

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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Τίτλος : 
Reuters: «Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα αιμορραγεί»  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/reuters.html?utm_source=feedburn

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

%29 

 
Σοκάρουν τα στοιχεία για τη χώρα μας που παρουσιάζει εκτενές ρεπορτάζ 
του Reuters, καθώς όπως λέει, «εκεί που τα πράγματα φαίνονταν ότι δε 

θα μπορούσαν να είναι χειρότερα, η εξαντλημένη και καταχρεωμένη χώρα 
έχει να αντιμετωπίσει ακόμη μια νέα απειλή: τις ασθένειες που 

μεταδίδονται από τα κουνούπια». 

 
Όπως αναφέρει, «ένα τσίμπημα κουνουπιού μπορεί να μεταδώσει στον 

άνθρωπο τροπικές λοιμώξεις, όπως η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου 
και ο δάγκειος πυρετός, σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης που έχει αλλάξει 

το κλίμα και η ζέστη διαρκεί περισσότερο». 
 

Απαντώντας στην ερώτηση τι σχέση έχει το κουνούπι και το τσίμπημά του 
με τη οικονομική και κατ’ επέκταση κοινωνική κρίση, το Reuters αναφέρει 

ότι η ελονοσία, μια ασθένεια που εξαλείφθηκε από την Ελλάδα το 1974, 
δεν επέστρεψε από τους τουρίστες και τους μετανάστες, όπως συμβαίνει 

στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά μεταδίδεται από άτομο σε άτομο εντός των 
ελληνικών συνόρων. 

 
Το διεθνές πρακτορείο αναφέρει επίσης ότι ο αριθμός των νεκρών φέτος 

από ιό του Δυτικού Νείλου έφτασε στην Ελλάδα τους 16, ενώ γίνεται και 

εκτενής αναφορά στην δραματική κατάσταση στα νοσοκομεία της Αθήνας. 
 

Το πρακτορείο αναφέρεται στη συνέχεια στην ελονοσία, η οποία, 
σύμφωνα με καθηγητή Πανεπιστημίου, εξαπλώνεται από τους μετανάστες, 

πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν 
όπου η ασθένεια δεν έχει νικηθεί. 

 
Το Reuters περιγράφει με μελανά χρώματα την ιατρική περίθαλψη σε μία 

χώρα που την επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες ετησίως, ενώ όπως 
τονίζει τα μέτρα λιτότητας πλήττουν έως και το 30% τοις πληθυσμού που 

αγωνίζεται για πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. 
 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/reuters.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/reuters.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Το πρακτορείο στη συνέχεια μιλά για τις κατηγορίες που δέχονται οι 

μετανάστες και γενικότερα στο γεγονός ότι η μία κοινωνική ομάδα στην 

Ελλάδα κατηγορεί την άλλη για τα δεινά που υφίστανται. 
 

Έξω από τα νοσοκομεία κοιμούνται μετανάστες, ενώ ένα πανό στον 
«Ευαγγελισμό» γράφει ότι «το σύστημα υγείας αιμορραγεί». 

 
Στη συνέχεια παραθέτει τα οικονομικά στοιχεία από την ύφεση, καθώς και 

τα νέα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν από την κυβέρνηση. 
 

THEBEST.GR 
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Τίτλος : 
Πού οφείλεται το «αλαλούμ» με τα φάρμακα (video)  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/video_23.html?utm_source=feedbu
rner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISP

IN%29 

 
 

Αποκαλυπτική ήταν στη σημερινή εκπομπή  
ΣΚΑΪ  Life με την Εύα Αντωνοπούλου η  

δημοσιογράφος  Μελίνα Τσέλιου αναφερόμενη  
στα δελτία τιμών  φαρμάκων που βγαίνουν  

τις τελευταίες μέρες. 
 Περίεργες τιμολογήσεις βάσει εταιρειών, κάποιες  

εταιρείες ευνοούνται, κάποιες όχι, μη μειώσεις 
 σε συγκεκριμένα σκευάσματα και όλα αυτά   

τα ωραία ειπώθηκαν στην  εκπομπή.  
Δείτε το συγκεκριμένο απόσπασμα: 

 

 
http://youtu.be/pfh_Ugawis0 

 
 

 
 

FARMAKOPOIOI.BLOGSPOT.GR 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/video_23.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/video_23.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/video_23.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://youtu.be/pfh_Ugawis0
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Τίτλος : 

Τα αποθεματικά του ΕΤΑΑ, δεν θα σώσουν τον ΕΟΠΥΥ !!! 
Ξύπνα ΠΙΣ, επιτέλους κάποιος να αναλάβει την πολιτική 
ευθύνη για την εγκληματική αδράνεια !  
 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
 

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

post_3995.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam
paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 

Στο κενό θα καταλήξουν οι προσπάθειες της κυβέρνησης να σώσει τον 
ΕΟΠΥΥ που καταρρέει υπό το βάρος των δυσβάσταχτων ελλειμμάτων ενώ 

παράλληλα αδυνατεί ελέγξει τη σπατάλη στην υγεία και να διαδραματίσει 
το ρόλο για τον οποίο σχηματίστηκε. Όπως παραδέχθηκε ο υπουργός 

Οικονομικών προ 20 ημερών οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα 
κινδύνευσαν να τιναχτούν στον αέρα λόγω του ελλείμματος €1 δισ. που 

παρουσίαζε ο ΕΟΠΥΥ. 
 

Το πρόβλημα δεν θα λύσει ούτε η ακαριαία πρωτοβουλία του υπουργού 

Εργασίας να συγχωνεύσει το πλεονασματικό ταμείο των δικηγόρων, 
μηχανικών και γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ καθώς τα διαθέσιμα δεν επαρκούν 

για την αντιστροφή των αρνητικών ταμειακών ροών. 
 

Αν και απώτερος πιθανός σκοπός της κυβέρνησης είναι να φέρει σε 

ασφυκτική κατάσταση το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ώστε να αναγκαστεί να πουλήσει 
την Attica Bank την οποία ελέγχει και η κατάσταση της είναι άρτια και 

αποτελεί κρυφό πόθο για τράπεζες του ιδιωτικού τομέα. 
 

ΙΑΤROINET.COM 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3995.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3995.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3995.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3995.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Τίτλος : 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη σύσταση ο ΕΟΦ θα 
προβεί σε απαγόρευση εξαγωγών και επιβολή κυρώσεων 
      

Μέσο :  

http://www.mypharm.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.mypharm.gr/node/6063 

 
Την προσωρινή γενική αναστολή εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης 
όλων των φαρμακευτικών προϊόντων ζητεί ο Εθνικός Οργανισμός 

Φαρμάκων ΕΟΦ, ως έκτακτο μέτρο προστασίας της δημόσιας Υγείας και 
προκειμένου να αποφευχθούν ελλείψεις φαρμάκων σχετιζόμενες με την 

έναρξη ισχύος του νέου δελτίου τιμών. 

Συστήνεται, επίσης, αναστολή αποθεματοποίησης και επιβάλλεται η 
διάθεση στην εγχώρια αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από όλους τους 

συμμετέχοντες στη διακίνηση φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακαποθήκες, 

φαρμακεία. 

Ο ΕΟΦ θα παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής της και σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με την παρούσα σύσταση, θα προβεί σε απαγόρευση 

εξαγωγών και στην επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο σχετικών 
κυρώσεων. 

http://www.mypharm.gr/node/6063
http://www.mypharm.gr/node/6063
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Τίτλος : 
Λυκουρέντζος: «Δεν καταλαβαίνω τίποτα από όσα κάνει 
ο Σαλμάς στο φάρμακο». 23-10-2012. 

Μέσο :  

http://www.mypharm.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.mypharm.gr/node/6057 

Σύσκεψη υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά 
πραγματοποιείται στις 6:30 στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή 

για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο χώρο του φαρμάκου μετά 
τα τρία δελτία τιμών. 

 
Τη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, ζήτησε ο ίδιος ο υπουργός Υγείας 

Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο οποίος σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες 

πληροφορίες του www.ygeia360.gr φέρεται να δήλωσε όταν επικοινώνησε 
με το πρωθυπουργικό γραφείο «δεν καταλαβαίνω τίποτα από όσα 

κάνει ο Σαλμάς στο φάρμακο». 
 

Στη συνάντηση θα πάρουν μέρος εκτός από τον υπουργό Υγείας κ. Α. 
Λυκουρέντζο, ο γ.γ. της κυβέρνησης κ. Μπαλτάκος, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ 

κ. Κ. Φρουζής, ο πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Δέμος και ο κ. Π. Γιαννακόπουλος. 
 

ygeia360.gr 

  

(Σ.Σ.: Έλα ντε! Τι στην ευχή κάνει ο Σαλμάς που έχει αναστατώσει 

το σύμπαν με τη συμπεριφορά του;) 

 

Σχόλια 

2 comments posted  
οχι αλλες μειωσεις  

Οχι αλλες μειωσεις στις τιμες των φαρμακων.Αντιθετα χρειαζεται 
επειγοντως να αυξηθουνοι τιμες  στα περισσοτερα φαρμακα .Ερχονται απο 

την Κυπρο και αγοραζουν φαρμακα με  τα τσουβαλια, γιατι εδω ειναι 
φτηνα Ναι αλλα εμεις με αυτες τις τιμες θα καταστραφουμε!ΠΟΙΟΣ  

ΑΛΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 

http://www.mypharm.gr/node/6057
http://www.mypharm.gr/node/6057
http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/el/medicine/item/1683-ektakth-syskepsh-me-samara-gia-to-thema-toy-farmakoy-stis-630-sth-boylh
http://www.mypharm.gr/node/6057#comment-33541
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ΕΙΣΟΔΗΜ,Α ΤΟΥ; Κανεις. Ακομα και οι στατιστικες δειχνουν οτι εχομε τα 

πρωτεια και η οικοδομη επεται με μεγαλη διαφορα .Ευτυχως που οι 

βιομηχανοι και οι φαρμακεμποροι σπευδουν , μπας και πετυχουν τιποτε, 
γιατι οι δικοι μας συνδικαλιστες ειναι ευχαριστημενοι κιολας με αυτες τις 

μειωσεις .Βλ. κυριως ΦΣΑ, αλλα και συλλογο Εβρου, που εσπευσε να 
ειδοποιησει την προηγουμενη κυβερνηση, πως ξεχασαν να μειωσουν την 

τιμη καποιου φαρμακου !Ντροπη κιαι ηθελημενη αγνοια ,η εντυπωση πως 
η μειωση των τιμων βλαπτει μονο τη φαρμ. βιομηχανια και ωφελει εμας 

.Γιατι εμεις ειμαστε ασχετοι με τις τιμες των φαρμακων; Δεν καθοριζουν 
το τζιρο , αρα και το εισοδημα  μας ;               Ενας γεματος αποριες με 

τους συναδελφους του φαρμακοποιος 

Posted by Anonymous on Τρί, 10/23/2012 - 19:52  

 απάντηση 

O Φρουζης...  

... εκπροσωπει τις ΦαρμακοΕταιριες, ο Δεμος εκπροσωπει την ελληνικη 
ΦαρμακοΒιομηχανια, ο Γιαννακοπουλος ως τι θα συμμετασχει ; Θα 
εκπροσωπησει τον... εαυτο του ; 

Παλιοκουφαλα Γιαννακοπουλε (60-64) 

http://www.mypharm.gr/comment/reply/6057/33541
http://www.mypharm.gr/node/6057#comment-33536
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Τίτλος : 
Aνοικτη επιστολη Καραγεωργίου 

Μέσο :  

http://www.mypharm.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.mypharm.gr/node/6055 

 

Το παρακάτω σκηνικό θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. 
Στο συγκεκριμένο ραντεβού ενός ΣΥΦΑ εμφανίζεται ο άνθρωπος της Α΄ 

πολυεθνικής για την κανονισμένη παραγγελία. 
  

Ο άνθρωπος με τους βαρύγδουπους  τίτλους manager στην κάρτα βρίσκει 
στα γραφεία του ΣΥΦΑ όχι τον διευθυντή του ως  συνήθως, αλλά όλο το 

Δ.Σ. μαζί με τον Πρόεδρο και τον γραμματέα του κοινού Φαρμακευτικού 

Συλλόγου.   Άλλωστε είτε είναι τα ίδια πρόσωπα είτε είναι πολύ – πολύ 
κοντά στην αντιμετώπιση θεμάτων του ΣΥΦΑ. 

  
Ο άνθρωπος της πολυεθνικής αισθάνεται μια αμηχανία αλλά οι 

χαμογελαστοί φαρμακοποιοί τον ακούν και είναι κυρίως συνεννοήσιμοι. 
Ακόμα και στις περικοπές στις παραγγελίες που τους ανακοινώνει. 

  
Τελειώνει η διαδικασία της παραγγελιοληψίας και ο άνθρωπος μας τους 

λέει ότι δέχεται μόνο επιταγές για το τέλος Οκτωβρίου αν και είναι 
παραμονή του Αγίου Δημητρίου. Του επισημαίνεται η ύπαρξη Υπ. 

Απόφασης . Ο άνθρωπος  λέει ότι την αγνοεί. 
Οι φαρμακοποιοί σηκώνονται του δείχνουν μάλλον αγενώς την πόρτα και 

ούτε καν τον συνοδεύουν στην εξώπορτα. 
  

Αμέσως ο Φ.Σ. εκδίδει ανακοίνωση προς τον  τοπικό Ιατρικό Σύλλογο και 

στα τοπικά μέσα ότι η Α πολυεθνική δεν ενδιαφέρεται για την ομαλή 
λειτουργία και τον εφοδιασμό της φαρμακευτικής αγοράς και να 

αποφεύγεται η συνταγογράφηση των φαρμάκων της.  Περίπου ίδιο 
περιεχόμενο έχει και η ανακοίνωση προς τους ασφαλισμένους και τα 

τοπικά μέσα. 
  

Η σκηνή θα μπορούσε να γίνει πραγματική αν α) ο εν λόγω ΣΥΦΑ δεν έχει 
κάνει δουλειές, παράλληλου εμπορίου ή άλλες με τον άνθρωπο της 

πολυεθνικής  β) αν οι φαρμακοποιοί μέλη δείξουν απόλυτη πειθαρχία και 
συσπείρωση στις συστάσεις του Φ.Σ. γ) αν οι γιατροί δεν  αισθανθούν ότι 

χάνουν από το promotion της πολυεθνικής. 
Η σκηνή μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο με το β)  Μόνη  η 

συσπειρωμένη αγοραστική δύναμη των φαρμακοποιών μπορεί να 
ανατρέψει τα επιβαλλόμενα δεδομένα στην φαρμακευτική αγορά. 
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Έτσι και αλλιώς το παράλληλο εμπόριο είναι νόμιμη λειτουργία, ενώ τα 

των γιατρών απλά 

« δεν εκτελούνται γιατί δεν έχουμε».  
  

Οι μεγαλόσχημοι δικηγόροι των πολυεθνικών εκ συστήματος αποκρύπτουν 
αλλά δεν τους είναι πια εύκολο ότι υπερασπίζονται α) παραβίαση 

συναλλακτικών ηθών β) Επιβολή επαχθέστατων όρων στην φαρμακευτική 
αγορά που ισοδυναμεί με άρνηση πώλησης προϊόντων υγείας γ) 

εναρμονισμένη συμπεριφορά δ) παραβίαση των όρων του Ευρωπαϊκού 
Δικαίου.   

Σ αυτό το τελευταίο ελπίζουν κι εύχονται να μη βρεθεί ο τρελός Σύλλογος 
που θα τους αντιμετωπίσει με πλάτη τις Οδηγίες. 

  
Ας δούμε τι θα γίνει μετά από μια εβδομάδα όπου η πολυεθνική θα βλέπει 

τo ονομά  της να δημοσιοποιείται συνώνυμο με την πρόκληση 
επικινδυνότητας στη δημόσια υγεία .  

Η πολυεθνική θα βρει τρόπο συνεννόησης  αφού προηγηθούν διάφορα 

εκβιαστικά εκφοβιστικά , δικηγορίστικα κόλπα.  Θα προσέξουν να 
αποφύγουν το «prevailing  right» και φυσικά θα απολύσουν το ξεφτέρι 

τους.  Θα το επαναπροσλάβουν ως ίδιο manager στην θυγατρική τους που 
διακινεί φασόν ή γενόσημα όπως τα λένε οι ενδεείς « κρατικοί 

λειτουργοί». Μαθαίνω παρεμπιπτόντως ότι 300 μεγαλοπωλητές 
πολυεθνικών απολύθηκαν πρόσφατα και επαναπροσλήφθηκαν στους 

φασονατζήδες. Τα πλάνα προώθησης ξεκινούν από την περιφέρεια με 
πρώτο το πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης. Έπεται της Λάρισας. 

  
Στο Υπουργείο (μας) εν τω μεταξύ μικροί και απίθανοι έναντι των 

περιστάσεων πολιτικοί και σύμβουλοι ανεκδιήγητοι δίπλα τους περιμένουν 
να πέσει η δαπάνη. 

Με τις αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις των φαρμακοποιών και των γιατρών 
χάθηκε η φυσιολογική ροή συνταγογραφίας , δαπάνης , πληρωμών.  

Χάθηκε και το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των ανθρώπων. Ποιός 

δεν έχει ακούσει την φράση «μας κόβουν τα φάρμακα». Ακόμη και ο 
Υπουργός ο ίδιος το άκουσε  . Στη Βουλή όμως από την αντιπολίτευση. 

Αλλοίμονο  αν το πίστευε κιόλας. Πάντως στην Πορτογαλία πέρυσι 
μειώθηκαν οι δαπάνες κατά 13% αλλά αυξήθηκε ο όγκος των 

καταναλωμένων φαρμάκων κατά 18% . Είναι γενόσημα . 
Εδώ φαίνεται πως συμβόλαια που υπογράφηκαν  και δεν αλλάζουν όπως 

πάλι καταγγέλθηκε στην Βουλή σε βάρος του προηγούμενου Υπουργού 
βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια. Όσο για τα ακριβά τους άνω των 200 

ευρώ οι πολυεθνικές αγαπούν πια τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αφού μέσω 
της Βουλής και πάλι συμψηφίσθηκαν το claw – back με τα χρέη του 

Δημοσίου . Ίδια ρύθμιση  για να πληρωθούν τα παλιά χρέη από ΔΕΗ , ΟΤΕ 
κλπ δυστυχώς ξεχάσθηκε 

Ε! Ναι Τώρα πια είναι ώρα να τους ορμήσουμε . Όλους αυτούς τους 
περισπούδαστους  που όλα είναι και γίνονται μόνο γι αυτούς. 

Δημήτρης Καραγεωργίου 
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ΥΓ1. Αυτά εκφράζουν την αγωνία μου για την περίπτωση που μια 

πολυεθνική γενοσήμων που θα έχει το «φθηνότερο» θα αποτελέσει 
ολιγοπώλιο και θα θελήσει να επιβάλλει τους όρους της στην 

φαρμακευτική αγορά. Οι άνθρωποι του Υπουργείου δυστυχώς είτε είναι 
ολίγιστοι να το δουν, είτε είναι «στο κόλπο». 

ΥΓ2 Ενδιαφέρομαι και πονώ μόνο για τους ΣΥΦΑ γι αυτό και αναφέρομαι 
μόνον σ΄ αυτούς σαν κυρίως ρυθμιστές της φαρμακευτικής αγοράς 

Σχόλια 

11 comments posted  

ΕΙΠΑ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  

  ΜΑ  ΕΧΩ   ΤΗ  ΔΟΥΛΕΙΑ  ΣΤΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΜΟΥ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΜΗ  ΧΡΩΣΤΩ 

 ΚΑΝΕΝΑΝ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΠΑΡΩ  ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ  ΜΕ 
 ΤΟΝ  ΕΟΠΥΥ  ΚΑΙ ΝΑ  ΚΑΝΩ  ΤΟ  ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΜΟΥ  ΟΠΩΣ  ΚΑΝΕΙ  ΚΑΘΕ  

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ  ΠΟΥ  ΘΕΛΕΙ  ΝΑ ΕΧΕΙ  ΤΗ  ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ  ΚΑΙ  ΑΥΡΙΟ.   
ΩΣ  ΕΚ  ΤΟΥΤΟΥ  ΔΕΝ  ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΙ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΞΟΥΣΙΟΜΑΝΙΑ  ΤΟΥ 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΥΤΕ  ΚΑΙ ΜΕ  ΤΟ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ  ΜΕ  ΤΗΝ 
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΚΟΥ ΤΟΥ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ,    ΒΟΗΘΑΩ  ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ  

ΣΥΣΣΙΤΙΑ  ΚΑΙ  ΟΠΟΙΟΣ  ΘΕΛΕΙ  ΤΖΑΜΠΑ  ΚΑΛΟ  ΣΠΙΤΙΚΟ  ΦΑΓΗΤΟ 
 ΕΙΝΑΙ  ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟΣ,  ΑΛΛΑ  ΜΕΧΡΙΣ  ΕΚΕΙ. 

  

Δεν παμε  

Το κείμενο ειναι υπο την επηρεια ουσιών 

Posted by Anonymous on Τρί, 10/23/2012 - 18:52  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  

ΤΗΣ ΔΕΚΑΡΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΚΑΛΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΔΑΣ ΑΛΛΑ ΣΟΥ 

ΞΕΦΕΥΓΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΤΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΤΩΡΑ 
ΠΟΥ ΣΦΙΞΑΝΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΑΣ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

ΔΗΛ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΙΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΓΙΑ ΦΑΡΜ .ΠΕΡΙΘ,ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΒΓΗΚΕΣ ΝΑ 

ΤΟ ΠΑΙΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΝΑ ΓΥΡΝΑΣ ΣΤΗ ΧΛΥΔΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ? 

ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΤΣΑΜΠΑ ΚΑΙ ΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΜΑΣ ΑΡΜΕΓΑΝ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΝΩ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΤΡΩΓΑΝ ΜΕ 100 ΜΑΣΕΛΕΣ .ΔΕΝ ΣΕ ΑΚΟΥΣΑ 
ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩ ΙΣΧΥΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ 

ΕΣΠΕΡΙΑ.ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΗΣ 

ΑΦΟΥ ΕΧΕΙΣ ΓΥΡΙΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΛΛΟ 
ΤΟΝ ΟΛΙΓΙΣΤΟ ΑΜΠΑ  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΝΑ ΤΟΛΜΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΣ ΟΤΙ 

ΛΥΠΑΣΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΦΑ.ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΙ ΧΡΩΣΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΦΑ ΣΟΥ 
ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕΣ ΤΟ ΣΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΤΟΥΣ 

http://www.mypharm.gr/node/6055#comment-33544
http://www.mypharm.gr/node/6055#comment-33526
http://www.mypharm.gr/node/6055#comment-33513
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΟΥ ΝΑ ΧΑΡΟΥΝ  ΚΑΙ Ο ΚΟΥΛΗΣ  ΠΩΣ ΨΩΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ  ΠΛΗΡΩΝΕΙ? ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟ ΨΑΞΑΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΚΕΙ? 

Posted by Anonymous on Τρί, 10/23/2012 - 17:06  

 απάντηση 

ΣΕ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΟΡΜΗΣΟΥΜΕ  

ΓΕΛΟΙΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. ΣΤΑ ΤΟΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ-ΚΡΑΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΒΙΟΠΟΡΙΖΕΣΤΕ ΕΝΤΙΜΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 

ΕΚΛΕΓΕΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΔΡΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΡΥΠΑΡΟΥΣ ΚΩΛΟΥΣ ΣΑΣ 
ΣΤΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΑΣ. ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ ΛΕΧΡΙΤΕΣ!!! 

Posted by Anonymous on Τρί, 10/23/2012 - 16:31  

 απάντηση 

Μεχρι ποτε θα καλυψουμε τη ΝΔ?  

Αυτη ειναι η ερωτηση μου προς το γραμματεα.Θα πω εγω του γιατρου μη 
γραφεις ή νεοράλ ή  cymbalta .Και πως θα θεραπευθει ο ασθενης με 
φαρμακα που προστατεύoνται από πατεντα κυριε Καραγεωργιου?Εισθε 

φαρμακοποιος ή μπακαλης?Τι να τοιυ δωσω αντι για 
νεοραλ?Κορτιζονη?Αντι για cymbalta θα του δωσω κοκαϊνη? 

Εγω αυτο που βλεπω ειναι οτι μηχανευεστε στον ΠΦΣ οτι μαλακια σας 
περναει απο το μυαλο για να προστατεψετε το καθεστως Σαμαρά 

Posted by Anonymous on Τρί, 10/23/2012 - 14:24  

 απάντηση 

μεχρι να πεσει και μετά πάλι με την εξουσία υποτελεις  

   

Posted by Anonymous on Τρί, 10/23/2012 - 15:48  

 απάντηση 

ΚΑΛΑ Κ Ρ Α Σ Α  

.............. 

http://www.mypharm.gr/comment/reply/6055/33513
http://www.mypharm.gr/node/6055#comment-33512
http://www.mypharm.gr/comment/reply/6055/33512
http://www.mypharm.gr/node/6055#comment-33500
http://www.mypharm.gr/comment/reply/6055/33500
http://www.mypharm.gr/node/6055#comment-33509
http://www.mypharm.gr/comment/reply/6055/33509
http://www.mypharm.gr/node/6055#comment-33499
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Posted by Anonymous on Τρί, 10/23/2012 - 14:19  

 απάντηση 

τωρα απλά επιβεβαιώθηκα  

Το πόσο ασχετοι ειναι οι συνδικαλιστές με το φαρμακείο..Ρε 

κακομοιρηδες δεν μπορείτε να πεισετε τα φαρμακεια για ενα 
μηνα αναστολη θα τους βαλετε να κανουν και αναστολη αγορων απο 

πολυεθνικες?  

http://www.mypharm.gr/comment/reply/6055/33499
http://www.mypharm.gr/node/6055#comment-33498
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Θεματολογία:  
«Αλαλούμ» με τα φάρμακα από το…3ο Δελτίο Τιμών! 
Πάρτι ελλείψεων (Ιatropedia.gr) 

Μέσο: 

http://www.ygeianet.gr/ 

  

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=32469 

 

Αυτή η τιμολόγηση φαρμάκων σίγουρα δεν έχει προηγούμενο. 
Τρεις αλλαγές μέσα σε λίγα 24ωρα περιλαμβάνει το μενού. 

Αποτέλεσμα; Οι φαρμακευτικές εταιρείες να μην τιμολογούν γιατί 
θεωρούν ότι περιλαμβάνει λάθη, τα φαρμακεία να μην έχουν 

φάρμακα γιατί δεν τους παραδίδονται και οι φαρμακαποθήκες να 
προσπαθούν να καθυστερήσουν τη διακίνηση σκευασμάτων 

εξαιτίας των νέων τιμών. Άδειασαν ήδη πολλά ράφια από γνωστά 
και απαραίτητα φάρμακα. Δείτε ποια λείπουν και τις αλλαγές της 

τελευταίας στιγμής γίνονται στην τιμολόγηση. 

  

Την υπόθεση «νέο δελτίο τιμών» έχει αναλάβει αποκλειστικά τον 

τελευταίο μήνα ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς. Στόχος 
του να εξοικονομηθούν 300, 400 ίσως και 500 εκατ. ευρώ. Ποιος ξέρει… 

Άλλωστε ήδη η νέα τιμολόγηση φαρμάκων έχει από την περασμένη 
Τετάρτη τρεις… εκδοχές. 

  

Μάλιστα το απόγευμα χθες Δευτέρα αναρτήθηκε στο διαδίκτυο άλλη μία η 
οποία περιλαμβάνει και πάλι λάθη. Πολλά φάρμακα μειώνονται χωρίς να 

ακολουθείται ο νόμος άλλα αυξάνονται και άλλα λαμβάνουν τιμή που 
προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 

  
Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν παγώσει την τιμολόγηση ζητώντας 

άμεσα αλλαγές, οι φαρμακαποθήκες παγώνουν επίσης την παράδοση 
παραγγελιών ενώ τα φαρμακεία ιδιωτικά και νοσοκομειακά, αρχίζουν να 

στερεύουν. 
  

Είναι ενδεικτικό ότι το πάρτι ελλείψεων έχει ήδη ξεκινήσει και όπως 
αναφέρει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Αθήνας αυτή τη φορά οι 

ελλείψεις στα φάρμακα «έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και 
αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία της ελληνικής αγοράς». 

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=32469
http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=32469
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Σύμφωνα με τις καταγραφές του κλάδου φάρμακα όπως κορτιζονούχα, 

αντικαταθλιπτικά, αντιπαρκινσονικά, αντικαρκινικά, ινσουλίνες, 
καρδιολογικά και αντιθυρεοειδικά λείπουν από την αγορά. 

  
Οι πιέσεις που ασκούνται πλέον για τον εξορθολογισμό των τιμών και την 

εξομάλυνση της αγοράς είναι ασφυκτικές και κατευθύνονται πλέον και στο 
Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές δεν είναι λίγα 

τα στελέχη που έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο επιτελείο Σαμαρά και 
δίνουν αναλυτική αναφορά για το αλαλούμ που έχει προκληθεί στην 

αγορά. 
  

Από την άλλη ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς κάνει λόγο 
για «λίπος που υπήρχε μέχρι τώρα και που έπρεπε να κοπεί από τη 

φαρμακευτική αγορά» γεγονός βέβαια που έχει ανοίξει και τους ασκούς 
του Αιόλου στο ΠΑΣΟΚ που συμμετέχει και στην κυβέρνηση. 

  

Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι δηλώσεις αυτές έχουν 
αποδέκτη και τον πρώην υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο αλλά και όλη 

την κυβερνητική πολιτική που ασκήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και 
ζητούν να αποσαφηνισθεί η υπόθεση. 

  
Δήμητρα Ευθυμιάδου 

 


