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Τίτλος : 
25/10/2012 
Δελτίο Τύπου(ΠΙΣ) 

 
Μέσο :  
http://www.ygeianet.gr/  

Δημοσίευμα: 
http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=32521 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
O ιατρικός κόσμος ανησυχεί βαθύτατα και καταγγέλλει την πολιτική που 

ασκείται στον τομέα της υγείας, πολιτική που θίγει και τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των λειτουργών της υγείας και το επίπεδο της περίθαλψης του 

ελληνικού λαού που επιβαρύνεται δυσβάσταχτα για να έχει τις υπηρεσίες 
υγείας που χρειάζεται. Τα παραπάνω τόνισε στη συνέντευξη τύπου που 

παραχώρησε στους δημοσιογράφους το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, σήμερα στην Αθήνα. 

Η άρνηση του κ. Στουρνάρα να δεχτεί την αντιπροσωπεία των 
επιστημονικών φορέων, προκειμένου να του εκθέσει την αντίθεσή της στη 

βίαιη ενσωμάτωση των ταμείων υγείας στον ετοιμόρροπο ΕΟΠΥΥ, δείχνει 
περιφρόνηση και αντιδημοκρατική νοοτροπία. Η δηλωμένη πρόθεση 

κυβερνητικών παραγόντων να «αξιοποιήσουν» το αποθεματικό και την 
περιουσία του ΤΣΑΥ για να καλύψουν τη μαύρη τρύπα του ΕΟΠΥΥ είναι 

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=32521
http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=32521
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ενδεικτική των κυβερνητικών προθέσεων. Ο ιατρικός κόσμος θα 

αντισταθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο.  

Η άγρια φορολόγηση που σχεδιάζεται 35 ή 28 τοις εκατό από το πρώτο 
ευρώ στους αυτοαπασχολούμενους, εάν εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε 
αφανισμό τους ιατρούς και σε επικράτηση των μεγάλων επιχειρηματικών 

συμφερόντων.  

Η επιμονή στην εφαρμογή της υποχρεωτικής αναγραφής, μόνο της 

δραστικής ουσίας, παρά την τεκμηριωμένη αντίθεση της πλειοψηφίας του 
πολιτικού και επιστημονικού κόσμου θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της 

φαρμακευτικής περίθαλψης των Ελλήνων πολιτών, σε μεγάλη οικονομική 
επιβάρυνση και επικράτηση μεγάλων επιχειρηματικών πολυεθνικών 

συμφερόντων που θα εξαφανίσουν την ελληνική φαρμακοβιομηχανία.  

Ζητάμε άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των 
πολιτικών κομμάτων προκειμένου να εκθέσουμε τη διαφωνία μας στα 

τεκταινόμενα και να ζητήσουμε την υπεύθυνη πολιτική θέση τους. 

Παρών στην συνέντευξη τύπου του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ήταν και ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Οδοντιατρικής Εταιρείας, Αθανάσιος Κατσίκης, ο οποίος υπερθεμάτισε τις 

δυσμενείς επιπτώσεις των παραπάνω πολιτικών στη στοματική υγεία του 
ελληνικού λαού και του Έλληνα οδοντιάτρου. 

 

Για τον Π.Ι.Σ 

 

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γ. Γραμματέας 

  

Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ                   Κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Τίτλος : 
Συνάντηση Φ.Σ.Θ με φαρμακαποθήκες για ελλείψεις και 
υπουργική απόφαση  

Μέσο :  

http://pharmateam.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/10/blog-
post_146.html#axzz2ALS5PLIX 

 

Pharma Team: Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας, με 

πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, στα γραφεία του, συνάντηση του 

προέδρου κου Θεοδοσιάδη με ιδιοκτήτες φαρμακαποθηκών της 
Θεσσαλονίκης.  

Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν η πληθώρα των ελλείψεων 
σε βασικά φάρμακα, που παρατηρείται στη φαρμακευτική αγορά, καθώς 

επίσης η παρακολούθηση της υλοποίησης της υπουργικής απόφασης που 
επιβάλλει ελάχιστη πίστωση 60 ημερών από τις βιομηχανίες προς τις 

φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία. 
Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και θα επαναληφθεί τις επόμενες 

ημέρες.  

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/10/blog-post_146.html%23axzz2ALS5PLIX
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/10/blog-post_146.html%23axzz2ALS5PLIX
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/10/blog-post_146.html%23axzz2ALS5PLIX
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Τίτλος : 
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ  

Μέσο :  

http://fimotro.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://fimotro.blogspot.gr/2012/10/blog-post_6631.html 
 

Σε σοβαρό κίνδυνο θέτει τη δημόσια υγεία η πρωτοφανής απόφαση της 
υφυπουργού Υγείας Φ. Σκοπούλη στην οποία αναφέρεται "οι χρήστες 

που προκύπτουν οροθετικοί να παρακολουθούνται στα νοσοκομεία 
του... 

 
ΕΣΥ που έχουν Μονάδες Λοιμώξεων που παρακολουθούν HIV(+) 

ασθενείς..” . Απόφαση που μάλιστα πάρθηκε μετά από εισήγηση 
μόνο του καθηγητή Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της 

Σχολής Αθηνών Άγγελου Χατζάκη! Και αυτό όταν στη χώρα μας η 
αύξηση που έχει καταγραφεί μεταξύ των χρηστών φορέων του 

AIDS είναι 1000%. Η τρομακτική αυτή αύξηση έχει ως αποτέλεσμα 
τη μεγάλη αναμονή μέχρι να πάρουν θεραπεία με αποτέλεσμα όλο 

αυτό το διάστημα να συνεχίζουν να μεταδίδουν τον ιό, 

αποτελώντας μια “υγειονομική βόμβα” για τη δημόσια υγεία... 
Όμως η απόφαση του υφυπουργού με την απόφαση της αναφέρει 

ότι η παρακολούθηση γίνεται μόνο στην Αθήνα και αφορά μόνο 
όσους παρακολουθούνται στον ΟΚΑΝΑ! Σημειώνεται ότι για το 

θέμα δεν γνωμοδότησε ούτε το ΚΕΕΛΠΝΟ αλλά ούτε και η Εταιρεία 
Μελέτης AIDS, φορείς υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της 

νόσου στη χώρα μας.  
 

Το κείμενο με ΑΠ 265/5-10-2012 στάλθηκε από την Υφυπουργό προς το 

Διοικητή της 1ης ΥΠΕ και τον υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ σχετικά με τους 

οροθετικούς χρήστες προγραμμάτων υποκατάστατων. 

Η αντίδραση της Act Up ήταν άμεση καθώς χαρακτήρισε φασιστική την 

απόφαση αυτή και τόνισε πως “κανείς δεν έλαβε υπόψη του που θα 
πηγαίνουν οι οροθετικοί χρήστες που σε πείσμα της υφυπουργού 

επιλέγουν να παρακολουθούνται από το ΚΕΘΕΑ ή το 18ΑΝΩ.”. 
Παράλληλα, έθεσε τα παρακάτω “καυτά” ερωτήματα:  

"Οι χρήστες – οροθετικοί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα μπουν σε θεραπεία 
υποκατάστασης δηλ. με χορήγηση υποκατάστατων οπιούχων στα 

προγράμματα του ΟΚΑΝΑ για να παρακολουθούνται και για τον HIV. ΟΙ 
χρήστες –όπως αποφασίζει η κα Σκοπούλη- δεν έχουν άλλη επιλογή π.χ. 

στεγνών προγραμμάτων όπως το ΚΕΘΕΑ ή το 18ΑΝΩ.; 

http://fimotro.blogspot.gr/2012/10/blog-post_6631.html
http://fimotro.blogspot.gr/2012/10/blog-post_6631.html
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 -Η υφυπουργός έχει απορρίψει ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ (;;;) άλλου τύπου 

ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις στο θέμα της τοξικοεξάρτησης και 

υποστηρίζει μόνον τη χορήγηση υποκατάστατων; Σκοπεύει να κλείσει το 

ΚΕΘΕΑ και το 18 ΑΝΩ; 

         -Η υφυπουργός μοιάζει να έχει στενές σχέσεις μόνο με το χώρο των 

υποκατάστατων (σύμβουλός της προέρχεται από τον ΟΚΑΝΑ) ή και με την 

έδρα επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής της Αθήνας και αδιαφορεί 

για οτιδήποτε άλλο;” 

-Η αντιμετώπιση των χρηστών φορέων του ιού, πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα των αρμοδίων, καθώς η ιλιγγιώδης αύξησή τους σήμανε 

πέρυσι συναγερμό για τη χώρα μας και μία τέτοια απόφαση θα 
δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ ΄όσα υπάρχουν.  

 

http://1.bp.blogspot.com/-pEjm3vRRKr0/UIg_JnNEj9I/AAAAAAAExdc/4sBWmyJrASY/s1600/CLX-3180_20121024_19410701.jpg
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Τίτλος : 
Στον αέρα όλες οι πληρωμές, ΜΗΣΥΦΑ στα σούπερ 
μάρκετ ενόψει!  

Μέσο :  

http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_25.html 

 

Η κατάσταση στο Ελληνικό Φαρμακείο είναι από οριακή έως πολύ κρίσιμη. 
Το φαρμακείο είναι στην εντατική και υποστηρίζεται πλέον μηχανικά. Το 

κερασάκι στην τούρτα θα είναι η μη τήρηση του περιβόητου 
χρονοδιαγράμματος του υπουργείου. Με τα έως τώρα δεδομένα και 

σύμφωνα με τις δηλώσεις Σαλμά, οι πληρωμές μας και το χρονοδιάγραμμα 
τινάσσεται στον αέρα. 

 

Τα χρωστούμενα του 2011 είναι αβέβαιο πότε και αν θα αποπληρωθούν. Ο 
συμψηφισμός δεν προχωρά για εμάς, παρά μόνο για την 

φαρμακοβιομηχανία... 
 

Μην περιμένετε κάποια στήριξη από τα μέσα ενημέρωσης, λίγοι είναι οι 
δημοσιογράφοι που πραγματικά ενδιαφέρονται για την... 

 
 

 
... ομαλότητα πληρωμών. Οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι - και όχι μόνο - 

απλά διαρρήγνυαν τα ιμάτιά τους και μας πίεζαν με αυτό τον τρόπο για να 
σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις. Οι υποχρεώσεις τρέχουν, οι δόσεις της 

εφορίας και η απόδοση του ΦΠΑ επίσης, οι πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ 
όμως μένουν στάσιμες. 

 

Το θέμα με την διάθεση ορισμένων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
και από άλλα κανάλια διανομής (super market) - την μόνη πλέον ανάσα 

ρευστότητας που έχει απομείνει στο φαρμακείο - είναι πιο υπαρκτό από 
ποτέ. Μπορεί να μην αποτελεί συνταγή της τρόικας, αλλά η ελληνική 

κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να υλοιποιήσει αυτό το μέτρο. Τις 
επόμενες μέρες αναμένονται εξελίξεις επί του θέματος. 

 
Η κατάσταση με το νέο δελτίο τιμών είναι λίγο εως πολύ γνωστή. Το 

οριστικό δελτίο αναμένεται σε 10-15 μέρες. Έως τότε θα ισχύουν τα... 
διαρκώς επικαιροποιημένα. 

 
Μέσα σε όλα τα παραπάνω και με τις φωνές των απλών συναδέλφων 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_25.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_25.html
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ολοένα και να πληθαίνουν συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ του Πανελλήνιου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου, το οποίο καλείται πλέον να λάβει σοβαρές 

αποφάσεις, αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον (?) του ελληνικού 
φαρμακείου...
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Τίτλος : 
Ε.Ο.Φ.: Απαγόρευση διάθεσης - διακίνσης παρτίδων 
ταινιών μέτρησης σακχάρου One Touch Ultra  

Μέσο :  

http://farmacien.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmacien.blogspot.gr/2012/10/one-touch-ultra.html 

 
Με έγγραφό του, ο Ε.Ο.Φ. απαγορεύει τη διάθεση - διακίνηση παρτίδων 
ταινιών μέτρησης σακχάρου One Touch Ultra, της εταιρείας Lifescan, διότι 

σύμφωνα με ενημέρωση της παραγωγού εταιρείας διαπιστώθηκε ότι είναι 
πλαστές. 

 
Δείτε το σχετικό έγγραφο από τον Ε.Ο.Φ 

http://farmacien.blogspot.gr/2012/10/one-touch-ultra.html
http://farmacien.blogspot.gr/2012/10/one-touch-ultra.html
http://www.prosyfape.gr/assets/files/news/farmakeftikes_exelixeis/eof_17.10.2012_hardcopy.PDF
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Τίτλος : 
ΣΟΚ: Αυτοκτόνησε φαρμακέμπορος στο Λαύριο! 

Μέσο :  

http://www.lavriaki.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.lavriaki.gr/?p=14482 

Τα οικονομικά προβλήματα έβαλαν τη θηλιά στο λαιμό ενός 66χρονου 
φαρμακέμπορου στο Λαύριο! 

Συγκεκριμένα το απόγευμα της Δευτέρας βρέθηκε κρεμασμένος από 

δοκάρι της αποθήκης του σπιτιού του, στην περιοχή Λιμάνι Πασά Λαυρίου, 
ο άνδρας έχοντας δύο σημειώματα στις τσέπες του στα οποία εξηγούσε ότι 

η οικονομική κατάσταση τον οδήγησε στο απονενοημένο. 

Τη μακάβρια ανακάλυψη έκαναν συγγενικά πρόσωπά του και αμέσως 
επικοινώνησαν με την αστυνομία, άνδρες της οποίας κατέφθασαν στο 

σημείο και απλά διαπίστωσαν το θάνατο του φαρμακέμπορου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του diktionews.gr ο 66χρονος το τελευταίο 

χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα που 
τον είχαν οδηγήσει σε κατάθλιψη με αποτέλεσμα να δώσει τέλος στη ζωή 

του με αυτόν τον τρόπο. 

Πρόκειται για ένα ακόμη θύμα στον μακρύ κατάλογο των αυτοχείρων των 
τελευταίων τριών ετών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη 

χώρα μας. 

http://www.diktionews.gr/ 

 

http://www.lavriaki.gr/?p=14482
http://www.lavriaki.gr/?p=14482
http://www.diktionews.gr/koinonia/3327-2012-10-25-08-41-02
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Τίτλος : 
Νέο μαχαίρι στις δαπάνες υγείας 

Μέσο :  

http://www.inews.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.inews.gr/245/neo-machairi-stis-dapanes-ygeias.htm 

 
 

Γράφει η Αλεξια Νανου Τον ασκό του Αιόλου έχει ανοίξει η τρόικα στο 

χώρο της υγείας, με το νέο μνημόνιο που θα συνοδεύσει την πολυπόθητη 
δόση των 31,5 δισ. ευρώ να φέρνει δραστικές περικοπές στη 

φαρμακευτική δαπάνη και επιβαρύνσεις-σοκ για τους ασθενείς. Παρά την 
ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί ήδη στην περίθαλψη, η τρόικα ζητά 

να εξοικονομηθεί άλλο 1 δισ. ευρώ από τα φάρμακα το 2013, ώστε η 
φαρμακευτική δαπάνη να μειωθεί στα 2,44 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 

 

http://www.inews.gr/245/neo-machairi-stis-dapanes-ygeias.htm
http://www.inews.gr/245/neo-machairi-stis-dapanes-ygeias.htm
http://www.inews.gr/245/neo-machairi-stis-dapanes-ygeias.htm
http://www.inews.gr/t/%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B1_troika.htm
http://www.inews.gr/t/%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF_mnimonio.htm
http://www.inews.gr/t/%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B1_troika.htm
http://www.citypress.gr/index.html?action=article&article=109543
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Θεματολογία:  
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1° 
Διαδικτυακό Σεμινάριο από το ΙΔΕΕΑΦ και τον ΠΦΣ  

Μέσο: 
http://pharmateam.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/10/1_25.html#axzz2ALS5PLIX 

 
 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο 

(webinar) που διοργάνωσε το ΙΔΕΕΑΦ σε συνεργασία με 

τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. 
 

Οι εγγεγραμμένοι ξεπέρασαν τα 1.000 άτομα, γεγονός που θωρείται 
αριθμός ρεκόρ και φανερώνει την επιθυμία των φαρμακοποιών για συνεχή 

και έγκυρη ενημέρωση και εκπαίδευση. 
Όπως τόνισε ο πρόεδρος  κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου, προλογίζοντας 

την επιστημονική αυτή εκδήλωση, πρόθεση του Συλλόγου είναι σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο να ενδυναμώσει και να καθιερώσει τις 

δράσεις αυτές. 
Στο πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο ομιλητής ήταν ο φαρμακοποιός 

κ. Μανώλης Μιτάκης, πρόεδρος της Ακαδημίας Μάρκετινγκ 
Επαγγελματιών Υγείας, με θέμα της ομιλίας του "Από τη φαρμακευτική 

φροντίδα στη φαρμακευτική επικοινωνία: making more health for 
patients".  

 

Προκειμένου οι φαρμακοποιοί να παρακολουθήσουν το 1ο αυτό 
σεμινάριο θα υπάρχει συνεχής αναμετάδοση μέσα από το site 

του ΙΔΕΕΑΦ από το Σάββατο 27 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 31 
Οκτωβρίου. 

 
Σημειώνουμε ότι οι φαρμακοποιοί που θα παρακολουθήσουν τη σειρά 

αυτών των σεμιναρίων θα λάβουν πιστοποίηση. 
 

Το επόμενο σεμινάριο έχει προγραμματισθεί για τις 7 Νοεμβρίου. 
 

 
 

http://pharmateam.blogspot.gr/
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/10/1_25.html%23axzz2ALS5PLIX

