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Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Προεδρείου του ΠΦΣ με  τον Πρόεδρο και 

Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ με την συμμετοχή του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής και του 

Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά, ενώ πολλοί συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα 

γραφεία του ΕΟΠΥΥ. 

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής: 

 

        Άμεση πληρωμή των τρεχουσών οφειλών των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 

Για το θέμα αυτό θα έχουμε πλήρη ενημέρωση του Οργανισμού με συγκεκριμένες 

ημερομηνίες τις επόμενες δύο ημέρες. 

   Για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο ζητήθηκε και θα δοθεί χρονοδιάγραμμα 

πληρωμής από τον ΕΟΠΥΥ 

        Παλαιές  οφειλές  του 2011 και των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ για τα οποία θα 

υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. 

 

Συζητήθηκε  το θέμα του συμψηφισμού με την εφορία  πράγμα που είναι ευθύνη         του 

Υπουργείου Οικονομικών 

Επίσης ετέθη το ζήτημα της απαράδεκτης ρύθμισης του αναδρομικού rebate και τέλος 

μείζον θέμα είναι η έκτακτη επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ με 150 εκατ. και κυρίως η αυξημένη 

καθολική χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ που συζητηθεί σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και 

Υπουργείου Οικονομικών τις επόμενες ημέρες. 

 

Τελειώνοντας η σύσκεψη ο Πρόεδρος του ΠΦΣ δήλωσε: 

 

«Αναμένουμε να δούμε πράξεις και όχι διαβεβαιώσεις 

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται» 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
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Τίτλος : 
Σε ποιο φάρμακο βρήκαν μέσα κομμάτια γυαλιού. 
Πανικός 
 
Μέσο :  
http://www.fimes.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  
 

http://www.fimes.gr/2012/11/genosimo-lipitor-guali/ 

Ποιο γενόσημο φάρμακο για τη μείωση της χοληστερόλης έχει προκαλέσει πανικό αφού 

βρέθηκαν μέσα κομμάτια γυαλιού; 

Πανικό έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η είδηση πως η ινδική φαρμακευτική εταιρία Ranbaxy 

εισήγαγε στην αγορά φάρμακο γενόσημο το Lipitor της Pfizer) για τη μείωση της 

χοληστερόλης μέσα στο οποίο βρέθηκαν κομμάτια γυαλιού.  

Εκατοντάδες αμερικανοί που πήραν το γενόσημο Lipitor ζουν με την αγωνία αν τελικά 

κατάπιαν ή όχι γυαλί μαζί με το χάπι.  

Τα κομμάτια γυαλιού που βρέθηκαν στο γενόσημο ατορβαστατίνης Lipitor, είχαν ως 

αποτέλεσμα η ινδική φαρμακευτική εταιρία να ανακαλέσει σειρές παρτίδων ύστερα από 

σύσταση του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων ( FDA).  

Τα διεθνή πρακτορεία ωστόσο κάνουν λόγο για ολιγωρία του FDA και κατηγορούν τον 

οργανισμό αφού έδωσε άδεια σε ινδική φαρμακευτική η οποία είχε και κατά το παρελθόν 

προβλήματα με τα ανώνυμα γενόσημά της.  

Όπως έγινε γνωστό, αποσύρθηκαν όλες οι παρτίδες του συγκεκριμένου γενόσημου Lipitor 

ωστόσο οι ΗΠΑ ήδη αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που δημιουργεί η συνταγογράφηση με 

τη δρασστική ουσία των φαρμάκων αντί της χρήσης του εμπορικού ονόματος του προϊόντος.  

 
 
Πηγή: http://www.fimes.gr/2012/11/genosimo-lipitor-guali/#ixzz2DUUwfeaG 

http://www.fimes.gr/2012/11/genosimo-lipitor-guali/
http://www.fimes.gr/2012/11/genosimo-lipitor-guali/
http://www.fimes.gr/2012/04/genosima-farmaka-syntagografisi-drastiki-ousia-eopyy/
http://www.fimes.gr/2012/11/genosimo-lipitor-guali/#ixzz2DUUwfeaG
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Τίτλος : 
ΠΑΚΙΣΤΑΝ: ΤΟΞΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΗΧΑ ΣΠΕΡΝΕΙ ΤΟ 
ΘΑΝΑΤΟ 

Μέσο :  

http://www.blueskytv.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.blueskytv.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%
84%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF-

%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-
%CE%B2%CE%B7%CF%87%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%B5/ 

Κρίση στα φαρμακεία και μία φαρμακοβιομηχανία στο Πακιστάν, 
προκλήθηκε, όταν 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, στη Λαχόρη, 
πίνοντας σιρόπι για το βήχα. 

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της χώρας, οι θάνατοι έλαβαν χώρα το 

τριήμερο Παρασκευής- Κυριακής στη φτωχή συνοικία Σάχντρα της πόλης. 
Το γεγονός δεν αποτελεί το πρώτο κρούσμα τοξικών φαρμάκων, καθώς 

περίπου εκατό άνθρωποι με καρδιακά προβλήματα έχασαν τη ζωή τους 
τον περασμένο Ιανουάριο στη Λαχόρη όταν πήραν τοξικά φάρμακα που 

είχαν παρασκευαστεί στην πόλη. 
Αποτέλεσμα της εμπορίας τοξικών φαρμάκων είναι να κλείσουν τρία 

φαρμακεία στην πόλη και να συλληφθούν οι ιδιοκτήτες τους. Παράλληλα, 
οι αρχές ζήτησαν την απόσυρση του φαρμάκου. 

Επίσης έκλεισε η φαρμακοβιομηχανία που παράγει το σιρόπι και δείγματα 
του φαρμάκου εστάλησαν για ανάλυση σε εργαστήρια.

http://www.blueskytv.gr/%cf%80%ce%b1%ce%ba%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf%ce%be%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%83%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b2%ce%b7%cf%87%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%b5/
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http://www.blueskytv.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B7%CF%87%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%B5/
http://www.blueskytv.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B7%CF%87%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%B5/
http://www.blueskytv.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B7%CF%87%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%B5/
http://www.blueskytv.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B7%CF%87%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%B5/
http://www.blueskytv.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B7%CF%87%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%B5/
http://www.blueskytv.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B7%CF%87%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%B5/
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Τίτλος : 
Μάριος Σαλμάς: «Τα αλλάζουμε όλα στον ΕΟΠΥΥ» 

Μέσο :  

http://www.aerasnews.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.aerasnews.gr/15247/%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%

CE%BF%CF%82-

%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-

%CF%84%CE%B1-

%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%

BC%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-

%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5/ 

 

Ο αν. υπουργός Υγείας μιλώντας στην εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ δηλώνει ότι σκοπός 

είναι η δημιουργία ενός οργανισμού στον οποίο να θέλουν και τα άλλα Ταμεία να 

ενσωματωθούν 

Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΟ 

Με 66 μέτρα, που ανακοίνωσε την περασμένη Τρίτη, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, 

Μάριος Σαλμάς, επιχειρείται ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ σε όλους τους τομείς: 

προσωπικού, περιουσίας, οργάνωσης, συστημάτων πληροφορικής, λειτουργίας, 

αναλογιστικών μελετών κ.ά. 

Οπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σαλμάς σε συνέντευξη που παραχώρησε στα 

«ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», ο σκοπός είναι η δημιουργία ενός οργανισμού στον οποίο να θέλουν 

και τα άλλα Ταμεία να ενσωματωθούν, και όχι αυτό που σήμερα συμβαίνει, δηλαδή η 

είσοδος ενός Ταμείου στον ΕΟΠΥΥ να αποτελεί δυσμενή εξέλιξη. 

Πρόσφατα προχωρήσατε σε μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων στον ΕΟΠΥΥ. Υπάρχει 

τελικά ελπίδα να καταστεί βιώσιμος; 

Ασφαλώς. Ο σκοπός, ο προσανατολισμός, η μεθοδολογία, η οργάνωση, η αποφασιστικότητα 

και η τεχνογνωσία ήταν αυτά που έλειπαν από τον οργανισμό. Εχετε αναλογιστεί γιατί 

ενοποιήθηκαν οι κλάδοι υγείας των ασφαλιστικών ταμείων προκειμένου να δημιουργηθεί ο 

ΕΟΠΥΥ; Γιατί τόση αναστάτωση; Προφανώς όχι για να δημιουργηθεί ένα πρωτοβάθμιο 

σύστημα φροντίδας, όπως ισχυρίζονταν αυτοί που τον έφτιαξαν. Ο λόγος ήταν να 

δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας. Να βελτιωθεί η αποδοτικότητα του προσωπικού που 

εργαζόταν στους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών ταμείων. Να αυξηθεί η αγοραστική 

δύναμη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και να καταστεί ο νέος οργανισμός 

ένα μεγάλο μονοψώνιο στην αγορά υπηρεσιών υγείας, προκειμένου να οδηγεί την προσφορά 

και ζήτηση εις όφελος των ασφαλισμένων. Με απλά λόγια, να αγοράζει υπηρεσίες υγείας 

από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα με όρους ανταγωνισμού, σε καλύτερη ποιότητα και 

συμφερότερες τιμές. Πώς θα υπηρετούσε αυτόν τον σκοπό χωρίς πρόβλεψη για ρυθμιστικό 

http://www.aerasnews.gr/15247/%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5/
http://www.aerasnews.gr/15247/%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5/
http://www.aerasnews.gr/15247/%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5/
http://www.aerasnews.gr/15247/%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5/
http://www.aerasnews.gr/15247/%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5/
http://www.aerasnews.gr/15247/%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5/
http://www.aerasnews.gr/15247/%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5/
http://www.aerasnews.gr/15247/%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5/
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πλαίσιο για διαπραγματεύσεις, χωρίς επιτροπή διαπραγματεύσεων και τη στιγμή που όλες οι 

διαγνωστικές πράξεις είχαν τιμές ΦΕΚ που ίσχυαν παντού και οι αποζημιώσεις για τα 

νοσήλια ήταν οι ίδιες για όλες τις ιδιωτικές κλινικές; Τώρα, τα αλλάζουμε όλα. 

Προωθήσατε και μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου σχετικά. 

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου συστήνεται επιτροπή διαπραγμάτευσης στον ΕΟΠΥΥ 

και επιπλέον έχουμε προχωρήσει σε αξιολόγηση των παρόχων υπηρεσιών υγείας και θα 

συσχετίσουμε τις αποζημιώσεις με την ποιότητα. Σχεδιάσαμε μια σειρά δράσεων που ήταν 

χωρισμένες σε δύο ενότητες. Αρχικά, στοχεύσαμε στον εξορθολογισμό των οικονομικών 

του οργανισμού. Οι χωρίς εκτίμηση κόστους συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους, που 

δεν λάμβαναν υπ΄ όψιν τα έσοδα του οργανισμού, οδήγησαν σε μία κατάσταση όπου οι 

συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις ήταν κατά πολύ μεγαλύτερες από τα έσοδά του. Μία 

κατάσταση όπου εξισώθηκαν προς τα επάνω οι παροχές για τους ασφαλισμένους όλων των 

Ταμείων, χωρίς να υπάρξει πρόβλεψη ποιος θα πληρώσει αυτό το κόστος. Αυτό 

αναπαρήγαγε ξανά στρεβλώσεις και παθογένειες των μητρικών Ταμείων του ΕΟΠΥΥ, που 

δεν είναι άλλες από τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς προμηθευτές. Ετσι σκοτώνεται η 

αγορά και δημιουργούνται προϋποθέσεις αστάθειας και επιβάρυνσης του κόστους 

παραγωγής υπηρεσιών, αφού προστίθεται ασύμφορο χρηματοδοτικό κόστος. Προκειμένου 

να μειώσουμε το έλλειμμα, πήραμε με χειρουργική ακρίβεια μέτρα περιστολής των 

δαπανών, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, μέσα σε τρεις μήνες. Βελτιώσαμε τη ρευστότητα με την 

απευθείας κατάθεση των εισφορών των Ταμείων για τον κλάδο υγείας στον ΕΟΠΥΥ. Και 

τώρα στοχεύουμε στο σκέλος των εσόδων του οργανισμού, τα οποία πρέπει να βρεθεί 

τρόπος να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 1 δισ. ευρώ. 

Ετοιμάζετε αλλαγές και στο σύστημα τηλεφωνικών ραντεβού; 

Τώρα περνάμε στη δεύτερη φάση, που είναι η καθημερινότητα. Η επαφή του πολίτη με τις 

υπηρεσίες υγείας είναι πλέον η προτεραιότητά μας. Τα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ είναι στο 

στόχαστρό μας αυτήν την εβδομάδα. Το σύστημα των πενταψήφιων τηλεφωνικών ραντεβού 

δημιούργησε μείωση κατά 30% των επισκέψεων των ασθενών στους γιατρούς των 

πολυϊατρείων. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που δρομολογούμε αλλαγή του 

συστήματος των τηλεφωνικών ραντεβού. 

Τι μέτρα έχετε λάβει για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και πώς θα εξασφαλίσετε 

ότι δεν θα υπάρξει παράλληλα θεραπευτικό κενό στους ασθενείς; 

Στην ιστορία κάθε επιτυχίας θα βρείτε κάποιους που πήραν μία θαρραλέα απόφαση. Θεωρώ 

ότι στον τομέα του φαρμάκου κάναμε μία σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία δημιουργεί 

απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο τιμολόγησής του. Με το πρόσφατο δελτίο τιμών μειώνονται 

οι τιμές των φαρμάκων σημαντικά και προκύπτει εξοικονόμηση για τα ασφαλιστικά ταμεία 

περίπου 400 εκατ. ευρώ, για τα νοσοκομεία περίπου 150 εκατ. ευρώ και για την ιδιωτική 

αγορά φαρμάκων 150 εκατ. ευρώ. Εφαρμόζουμε για πρώτη φορά ασφαλιστική τιμή, με την 

οποία τα Ταμεία αποζημιώνουν τα φάρμακα. Επίσης, παρακολουθούμε τις τυχόν ελλείψεις 

φαρμάκων στην αγορά και δημιουργούμε σύστημα ενημέρωσης των γιατρών και των 

ασθενών. Εχουμε επιτύχει αύξηση της διείσδυσης γενοσήμων στις πωλήσεις. Εχουμε 

βελτιώσει εντυπωσιακά το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Μένει να επιτύχουμε 

τον περιορισμό της συνταγογράφησης, που παραμένει ακόμη πρόβλημα, εστιάζοντας στη 

συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών με ένα μεικτό σύστημα εκπαίδευσης, 

ανταμοιβής και αντικινήτρων. 
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Δεν φοβάστε ότι οι μειώσεις στις οποίες προχωρήσατε προς τους παρόχους υπηρεσιών 

υγείας θα τους στρέψουν τελικά εναντίον σας; 

Εγώ δεν θα μιλήσω ποτέ για «πιράνχας» στον χώρο της Υγείας. Οι πάροχοι κάνουν τη 

δουλειά τους και εμείς τη δική μας. Τους κανόνες τους βάζει το κράτος. Πιστεύω σε 

σταθερό θεσμικό περιβάλλον, το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει η Πολιτεία στην αγορά. Δεν 

είναι δυνατόν να αλλάζουμε κάθε λίγο και λιγάκι τους νόμους και να μην τους εφαρμόζουμε 

ή να τους εφαρμόζουμε αλά καρτ. Ούτε είναι σωστό το κράτος να μην πληρώνει τις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Εγώ γνωρίζω τη δυσκολία που σήμερα διέρχονται όλοι οι 

πάροχοι, είτε είναι γιατροί, είτε φαρμακοποιοί, είτε φυσιοθεραπευτές, είτε κλινικάρχες, είτε 

ιδιοκτήτες διαγνωστικών, είτε ακόμη και η φαρμακοβιομηχανία και οι προμηθευτές υλικών. 

Οταν μειώνονται όμως οι συντάξεις και οι μισθοί, προφανώς πρέπει να περιοριστεί η 

αποζημίωση των υπηρεσιών υγείας από το ασφαλιστικό σύστημα. Θα ήταν παραλογισμός το 

αντίθετο. Απλώς, αυτό πρέπει να γίνεται με ένα πλαίσιο δικαίου και πιστεύω να το 

επιτυγχάνουμε. Ομως δεν φοβάμαι εάν κάποιοι δεν συμμερίζονται την προσπάθεια που 

κάνουμε. Ισως πιστεύουν ότι κάποιοι άλλοι δεν θα έκαναν αυτές τις μειώσεις. Οι πολίτες 

καταλαβαίνουν και στο τέλος της ημέρας θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Ποτέ δεν 

φοβήθηκα να κάνω ένα μεγάλο άλμα, γιατί γνωρίζω ότι δεν μπορείς να περάσεις ένα μεγάλο 

χάσμα με πηδηματάκια. 

Αισθανθήκατε δικαιωμένος όταν ο πρωθυπουργός στην ομιλία του για τον Προϋπολογισμό, 

αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, εστίασε στον χώρο της Υγείας; 

Σίγουρα ναι. Ο πρωθυπουργός δίνει το στίγμα. Εβαλε τον πήχη ψηλά και την Ελλάδα σε 

πρώτη προτεραιότητα. Πιστεύουμε όλοι στην κυβέρνηση αυτή ότι είναι η τελευταία 

ευκαιρία να σηκώσουμε τη χώρα. Να δημιουργήσουμε συνθήκες αξιοπρέπειας και 

ευμάρειας για τα παιδιά μας. 

Ακούσαμε τον Ολι Ρεν στην ομιλία του να αναφέρεται θετικά στην όλη προσπάθεια που 

γίνεται από το υπουργείο Υγείας. 

Ο,τι θετικό ακούγεται μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και ό,τι αρνητικό, πείσμα να 

γίνουμε καλύτεροι. 

Πηγή: Εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 
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Τίτλος : 
ΤΟ E-CHAOS ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/e-
chaos.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaig

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

Έγραφαν και έσκιζαν συνταγές επί ώρες οι γιατροί  

 
Μπερδεύτηκαν ακόμη και οι πιο επιδέξιοι γιατροί με το νέο σύστημα της 

συνταγογράφησης (e-syntagografisi.gr), όταν χθες επιχείρησαν να 
γράψουν φάρμακα για τους ασθενείς τους.  

 
To νέο σύστημα άλλαξε αιφνιδιαστικά κατά τη διάρκεια του 

Σαββατοκύριακου και απαιτεί από όλους τους γιατρούς να 
συνταγογραφούν πλέον με βάση τη δραστική ουσία. Ωστόσο, κατά την 

πρώτη μέρα εφαρμογής παρουσιάστηκαν δεκάδες προβλήματα στην 

επιλογή των φαρμάκων, προκαλώντας και πάλι το χάος στα ιδιωτικά 
ιατρεία.  

 
Σε άλλους γιατρούς, οι οποίοι επέλεξαν ως φάρμακο μια δραστική ουσία, 

το σκεύασμα εμφανίστηκε να χρεώνεται για τον ασθενή ως γνήσιο. Σε 
άλλους δεν εμφανιζόταν στη συνταγή n περιεκτικότητα του φαρμάκου σε 

mg, με αποτέλεσμα ο φαρμακοποιός να μην μπορεί να την εκτελέσει, ενώ 
προβλήματα παρουσιάστηκαν και για όσους προτίμησαν να γράψουν 

φάρμακα με βάση την εμπορική ονομασία.  
 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά προειδοποιεί με επιστολή του τον πολιτικό 
κόσμο πως, αν υπάρξει έστω και ένα κρούσμα νόσησης, θανάτου ή μη 

θεραπευτικού αποτελέσματος, εξαιτίας της εφαρμογής του νέου μέτρου, 
θα αναλάβουν όλοι τις ευθύνες που τους αναλογούν,με την ιατρική 

κοινότητα στη θέση του δημόσιου κατήγορου. Οι γιατροί, σι οποίοι έχουν 

αναλάβει τον ρόλο «να δημιουργήσουν τείχος προστασίας των ασθενών 
τους», έχουν ήδη προσφύγει σε όλα τα ελληνικά και ευρωπαϊκά 

δικαστήρια με αφορμή τη δραστική ουσία.  
 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε πως αρχίζει μελέτη για το αν n 
επιβολή του μέτρου της δραστικής ουσίας στη συνταγογράφηση θα 

αυξήσει τη θνησιμότητα των πολιτών θανάτου ή μη θεραπευτικού 
αποτελέσματος, εξαιτίας της εφαρμογής του νέου μέτρου, θα αναλάβουν 

όλοι τις ευθύνες που τους αναλογούν, με την ιατρική κοινότητα στη θέση 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/e-chaos.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/e-chaos.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/e-chaos.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/e-chaos.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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του δημόσιου κατήγορου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε, 

επίσης, πως αρχί¬ ζει μελέτη για το αν n επιβολή του μέτρου αυτού στη 
συνταγογράφηση θα αυξήσει τη θνησιμότητα των πολιτών.  

 
Ευθύνες  

 
- Σε περίπτωση που θα αποδειχθεί κάτι τέτοιο, «αυτοί που εμμένουν και 

επιβάλλουν αυτές τις πολιτικές θα φέρουν βαρύτατες ευθύνες απέναντι 

στη ζωή και την υγεία των πολιτών, οι οποίες θα καταγραφούν στην 
ιστορία της επιστήμης και της χώρας», τονίζουν τα μέλη του.  

 
Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Παναγιώτα Φάκου 

διέταξε τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για τις 200.000 
συνταγές ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ που εκτελέστηκαν πριν καν να 

γραφτούν. Οι «ύποπτες», όπως χαρακτηρίζονται, συνταγές γράφτηκαν 
τον Σεπτέμβριο, ενώ είχαν ήδη εκτελεστεί από τον... Αύγουστο. Για την 

ίδια υπόθεση διενεργείται και διοικητική έρευνα με εντολή του προέδρου 
του ΕΟΠΥΥ, Λ. Παπαγεωργόπουλου.  

 
 

[ΒΑΣΩ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ] 
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Τίτλος : 
Άκαρπη η συνάντηση φαρμακοποιών με ΕΟΠΥΥ -
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-

post_1954.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

Χωρίς αποτέλεσμα έληξε και η συνάντηση των εκπροσώπων του 
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) με τον πρόεδρο του 

Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Λευτέρη 
Παπαγεωργόπουλο, καθώς οι φαρμακοποιοί δεν έμειναν ικανοποιημένοι 

από τις απαντήσεις, που έλαβαν στα βασικά τους αιτήματα. 
 

«Αναμένουμε να δούμε πράξεις και όχι διαβεβαιώσεις. Οι κινητοποιήσεις 
συνεχίζονται» δήλωσε αμέσως μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος του ΠΦΣ 

Θεόδωρος Αμπατζόγλου, και ως εκ τούτου, οι ασφαλισμένοι θα 
συνεχίσουν να πληρώνουν από την τσέπη τους τα φάρμακά τους, 

τουλάχιστον έως το Σάββατο, 1η Δεκεμβρίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η 
Γενική Συνέλευση του κλάδου. 

 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με συγκεντρωμένους τους 

φαρμακοποιούς έξω από το κτίριο του ΕΟΠΥΥ και συμμετέχοντες και τους 

προέδρους των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιά. 
 

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η άμεση πληρωμή των τρεχουσών 
οφειλών των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, για τις οποίες ο 

Οργανισμός θα δώσει τις επόμενες δύο ημέρες συγκεκριμένες 
ημερομηνίες, η πληρωμή του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου και του 

Δεκεμβρίου, μήνες για τους οποίους ζητήθηκε και θα δοθεί 
χρονοδιάγραμμα πληρωμής από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και οι παλαιές οφειλές 

του 2011 και των ταμείων, που εντάχθηκαν στον Οργανισμό για τα οποία 
θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. 

 
Επίσης, τέθηκε το ζήτημα της ρύθμισης του αναδρομικού rebate, το οποίο 

ωστόσο, δεν συζητά το υπουργείο Υγείας. 
 

Οι φαρμακοποιοί εξέφρασαν επιφυλάξεις για τις απαντήσεις του κ. 

Παπαγεωργόπουλου, λέγοντας μάλιστα ότι αυτά τα έχουν ακούσει πολλές 
φορές, αλλά ουδέποτε έχουν τηρηθεί, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα 

κάνουν γιορτές με κινητοποιήσεις. 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_1954.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_1954.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_1954.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_1954.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Τίτλος : 
Ο διοικητής που έφυγε «άρον-άρον», ο Σαλμάς και οι 
χαμένες εισφoρές 

Μέσο :  

http://gr.news.yahoo.com/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://gr.news.yahoo.com/%CE%BF-

%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-

%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-

%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%BF-

%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-070335318.html 

 

Γιατί όταν το “Newsbomb.gr” βρέθηκε στο Αγρίνιο εξαφανίστηκε (όπως οι εισφορές του 

νοσοκομείου Μεσολογγίου) ο 29χρονος διοικητής του νοσοκομείου και ποιοι ενοχλήθηκαν 

με τα προεόρτια τσίπουρα εν όψει ανασχηματισμού 

Σάλος έχει προκληθεί στην Αιτωλοακαρνανία από τις συνεχείς αποκαλύψεις του 

Newsbomb.gr για ενέργειες και πρωτοβουλίες του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. 

Μάριου Σαλμά και προσώπων της εμπιστοσύνης του. 

Μετά το ρεπορτάζ για τα προεόρτια του ανασχηματισμού και της επικείμενης 

υπουργοποίησης του κ. Μάριου Σαλμά που έχει προεξοφλήσει ο 29χρονος διοικητής του 

νοσοκομείου Αγρινίου κ. Λάμπρος Δημητρογιάννης (και στενός συνεργάτης του) πήραν 

φωτιά τα τηλέφωνα. 

Παράγοντες και στελέχη της δημόσιας Υγείας ρωτούν τι έχει γίνει με την υπόθεση των 

εισφορών στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και γιατί δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα η αλήθεια. 

Οι ίδιοι ρωτούν τι έχει συμβεί με τις εισφορές των εργαζομένων για τα έτη 1997 και 1998 

που «εξαφανίστηκαν». 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα βρίσκεται ακόμα σε διερεύνηση αν και δεν έχουν 

αποδοθεί ευθύνες σε πρόσωπα που έχουν άμεση εμπλοκή με την ιστορία και έντονο πολιτικό 

στίγμα, στο χώρο της «Νέας Δημοκρατίας». 

Το θέμα φθάνει ψηλά αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του ότι επιστρατεύθηκαν ακόμα και τοπικοί 

«δημοσιογράφοι» που είχαν την κακοήθεια να ισχυριστούν ότι η υπόθεση πήρε διαστάσεις 

επί κυβερνήσεως Καραμανλή, υπουργός Υγείας ήταν ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος! Ας 

μην ξεχνούμε ότι και υφυπουργός Υγείας ήταν τότε ο προϊστάμενος του κ. Δημητρογιάννη, 

ο κ. Μάριος Σαλμάς. 

http://gr.news.yahoo.com/%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-070335318.html
http://gr.news.yahoo.com/%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-070335318.html
http://gr.news.yahoo.com/%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-070335318.html
http://gr.news.yahoo.com/%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-070335318.html
http://gr.news.yahoo.com/%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-070335318.html
http://gr.news.yahoo.com/%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-070335318.html
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A3
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Σύμφωνα με καταγγελίες ο κ. Σαλμάς έχει παρέμβει επίμονα ώστε να κλείσει η υπόθεση 

ενώ αποτελεί κοινό μυστικό στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια πως έχει επιβεβαιωθεί 

σοβαρότατη εμπλοκή γυναίκας που τυγχάνει να είναι σύζυγος κορυφαίου τοπικού 

στελέχους της ΝΔ. 

Μυστικές συναντήσεις στο Αγρίνιο 

Στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου και στο Μεσολόγγι κομματικά στελέχη της ΝΔ 

σχολίαζαν το Σάββατο ότι η αναμόχλευση της υπόθεσης θα φέρει νέα στοιχεία στην 

επιφάνεια, παρότι στο νοσοκομείο έχει τοποθετηθεί διοικητής της απόλυτης εμπιστοσύνης 

του αναπληρωτή υπουργού. 

Η αποκάλυψη μάλιστα ότι ο κ. Δημητρογιάννης οργάνωσε τα προεόρτια της αναβάθμισης 

του πολιτικού προϊσταμένου του δεν άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο στα 

επιτελεία άλλων βουλευτών της περιοχής, όσο και σε στελέχη του κομματικού μηχανισμού 

της Ν.Δ. Κάποιοι μιλούσαν για υπόγειο εσωκομματικό πόλεμο ανάμεσα στον κ. Σαλμά και 

τον κ. Κώστα Καραγκούνη, ενώ αναγνώρισαν πόσο δίκιο είχε σε όσα κατήγγειλε ο κ. 

Δημήτρης Σταμάτης λίγο πριν ενταχθεί στους «Ανεξάρτητους Έλληνες».  

Με αφορμή ακόμα και τη χθεσινή γιορτή της Αγίας Αικατερίνης στελέχη της ΝΔ στον νομό 

βρήκαν αφορμή για να κάνουν ακόμα και μυστικές συναντήσεις για να συζητήσουν τι 

συμβαίνει. 

Γι’ αυτήν την ιστορία που έχει πολύ ενδιαφέρον και πολύ παρασκήνιο, ας δούμε μερικά 

αδημοσίευτα γεγονότα. 

Στα μέσα Οκτωβρίου, το “Newsbomb.gr” έτυχε να κάνει ρεπορτάζ στο Αγρίνιο για τις 

συνθήκες υπό τις οποίες απομακρύνθηκαν δύο διοικητές νοσοκομείων και για να 

επιβεβαιώσει (ή όχι) καταγγελίες που είχε δεχθεί. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ δύο 

δημοσιογράφοι ζήτησαν συνάντηση και τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. 

Δημητρογιάννη. 

Έφυγε «εκτάκτως» από το Αγρίνιο 

Παραδόξως, μόλις οι απεσταλμένοι μας έφθασαν στο Αγρίνιο, ο 29χρονος διοικητής του 

νοσοκομείου ανεχώρησε «εκτάκτως» για την Αθήνα διότι είχε συνεργασία με τον 

αναπληρωτή υπουργό Υγείας. Όχι μόνο δεν επιχείρησε συνάντηση από κοντά, ούτε 

τηλεφωνικά. Ακόμα κι όταν πήγαμε στο νοσοκομείο. Γιατί άραγε; 

Αληθεύει ότι ο κ. Δημητρογιάννης πήρε μαζί του φάκελο με την υπόθεση των 

χρεωστούμενων εισφορών από το νοσοκομείο Μεσολογγίου στα ασφαλιστικά ταμεία; 

Μέσα στο φάκελο υπάρχει το κλητήριο θέσπισμα 1539/06 του Εισαγγελέα 

Πλημμελειοδικών Πατρών που αναφέρει τα ονόματα τεσσάρων κατηγορουμένων; Αν 

ναι, θα είχε την ευκαιρία να δει τι αναφέρονται στις έξι πρώτες σελίδες για κάποιον 

προκάτοχό του, ο οποίος παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του; 

Υπήρχαν στο φάκελο τα πρακτικά και η απόφαση του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 

Πατρών υπ’ αριθμόν 2351 για τη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου 2007; Αναγνωρίστηκαν 

http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A3
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ποινές για α) παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, β) παράβαση καθήκοντος από 

κοινού και από μόνος, καθώς και γ) ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις; 

Ίσως ο κ. Σαλμάς είχε ξεχάσει την υπόθεση και ήθελε να φρεσκάρει τη  μνήμη του. Αν ο 

αναπληρωτής (σ.σ. ακόμα δεν έγινε ο ανασχηματισμός) υπουργός Υγείας έχει φόρτο 

εργασίας για να αφήσει καλές εντυπώσεις στην τρόικα, ας μας απαντήσει ο εκλεκτός του για 

τη θέση του διοικητή στο νοσοκομείο Αγρινίου. 

Τι έγιναν τα λεφτά 

Άλλωστε ένα πρόσωπο που αποκαλούν «καγκελάριο της Υγείας» και «Κατελάνο» δεν 

ασχολείται με τόσο τετριμμένα ερωτήματα: 

 Τι έγιναν τα λεφτά των εργαζομένων στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για τα έτη 1997 – 
1998; Ισχύει η καταγγελία συνδικαλιστών που μιλούν για τρύπα 1,5 εκατ. ευρώ που 
φθάνει σήμερα στα 10 εκατ. με τόκους; 

 Ισχύει ότι η απολογία της συζύγου του τοπικού στελέχους της ΝΔ στην Αιτωλοακαρνανία 
δεν προωθήθηκε με υπηρεσιακό διαβιβαστικό αλλά με οδηγό (σ.σ. καταγράψαμε ένα 
όνομα) και στη συνέχεια έγινε η πρωτοκόλληση; 

 Αληθεύει ότι με ενέργειες που αποδίδονται στον κ. Σαλμά το νοσοκομείο δεν έχει λάβει 
εναντίον του συγκεκριμένου στελέχους έστω σε πρώτο βαθμό κανένα μέτρο (δηλαδή 
ποινή ή παύση διευθυντικών καθηκόντων); 

 Μήπως πρέπει να ενεργοποιηθεί κάποιος εισαγγελέας και ο γενικός επιθεωρητής 
Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρος Ρακιντζής να ξεκαθαρίσει τι έχει συμβεί; 

Το πάρτι με τα τσίπουρα 

Μετά το «πάρτι» με τα τσίπουρα και τα κεράσματα στο παλιό «Ντόλτσε» απέναντι από το 

δημαρχείο Αγρινίου από το 29χρονο διοικητή κ. Λάμπρο Δημητρογιάννη σε διάφορους, 

άρχισαν οι γκρίνιες. 

Ήρθε το φιάσκο του Eurogroup. Λίγο μετά δημοσιεύθηκαν νέα στοιχεία για την έρευνα του 

πρώην υφυπουργού Παιδείας κ. Γιάννη Πανάρετου σχετικώς με το διορισμό του τότε εν 

ενεργεία υφυπουργού Υγείας κ. Σαλμά στην Ιατρική Σχολή Αθηνών από τον πρώην 

πρύτανη κ. Χρήστο Κίττα. 

Ακολούθησε αποκάλυψη πώς η πρώην υπουργός Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου 

ακύρωσε την αντικειμενική και διαυγή έρευνα του κ. Πανάρετου, αποκατέστησε τον κ. 

Σαλμά και απεδέχθη την προκλητική «αίτηση θεραπείας» του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας φέρεται να προβάρει την ιδέα 

του εν δυνάμει υπουργού και έχει αναθέσει σε καπεταναίους της πολιτικής επικοινωνίας 

(που εμφανίζονται σε Φάληρο και Μαρούσι) να προβάλουν το έργο του. Όταν όμως, βλέπει 

δημοσιεύματα σαν κι αυτό εξακολουθεί να αντιδρά μαινόμενος.  

Ψυχραιμία! Αρκούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία ανταποκρίνονται σε πραγματικά 

γεγονότα. Κάθε πολιτικός μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει, αρκεί να αναλαμβάνει τις 

ευθύνες του.  

http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/apokalypseis/story/244234/kataggelies-vomva-gia-skandala-me-protagonisti-ton-m-salma
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/255478/pos-o-marios-diorizei--kai-o-salmas-proslamvanetai
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/255478/pos-o-marios-diorizei--kai-o-salmas-proslamvanetai
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/255666/i-alitheia-gia-tin-ereyna-panaretoy-kai-ta-prosonta-toy-marioy-salma
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/255666/i-alitheia-gia-tin-ereyna-panaretoy-kai-ta-prosonta-toy-marioy-salma
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/250458/ta-vaporakia-tis-teva-kai-oi-megales-kolotoympes-loverdoy-kai-salma
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/250458/ta-vaporakia-tis-teva-kai-oi-megales-kolotoympes-loverdoy-kai-salma
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Διότι όταν μας καταγγείλουν ότι χρησιμοποιήθηκε το παγκάρι της εκκλησίας νοσοκομείου 

για να καλυφθούν έξοδα επίσκεψης μέλους κυβέρνησης στην ιδιαίτερη πατρίδα του, 

πληρώθηκαν εκδηλώσεις εγκαινίων ξεχασμένης επί 10ετία Μ.Ε.Θ., γέμισαν μπουφέδες 

δεξιώσεων και ξεχρεώθηκαν λογαριασμοί κινητών τηλεφώνων θα ήταν άκαιρο να τα 

αποδώσουμε σε… τουρκικές προκλήσεις. 

Ή μήπως στους νεφελίμ που τσαντίστηκαν, όταν ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς 

μίλησε με το Θεό. 
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Τίτλος : 
ΕUROGROUP : Εως τις 13 Δεκεμβρίου τα 34,4 δισ. ευρώ 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/urogroup-13-

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

Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 
Επειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν περισσότερες από 
13 ώρες, η ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατέληξαν σε 

συμφωνία για τους τρόπους μείωσης του ελληνικού χρέους και για την 
εκταμίευση της ζωτικής σημασίας δόσης της οικονομικής βοήθειας προς 

την Ελλάδα. 
 

Τα ασιατικά χρηματιστήρια, η αγορά πετρελαίου και το ευρώ κινήθηκαν 

ανοδικά σε ένδειξη ανακούφισης από τη συμφωνία ων Βρυξελλών. 
 

Οι 17 υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν τελικά τη νύκτα με το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο για τη μείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους στο 
124% του ΑΕΠ μέχρι το 2020, έναντι του 120% που ήταν ο στόχος του 

ΔΝΤ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των τελευταίων εβδομάδων. 
 

Αυτό αντιπροσωπεύει ελάφρυνση του ελληνικού χρέους κατά 40 

δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές. 
 

"Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επεδίωκε να διασφαλίσει ότι η ευρωζώνη 

θα ελάμβανε τα αναγκαία μέτρα που θα έθεταν την Ελλάδα στον δρόμο 
του βιώσιμου χρέους. Σήμερα είμαι σε θέση να πω ότι αυτό έγινε", δήλωσε 

κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την επίτευξη της συμφωνίας η 

γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ χαιρετίζοντας τη δέσμευση 
των Ευρωπαίων για τη μείωση κάτω του 110% του ΑΕΠ μέχρι το 2022 του 

ελληνικού χρέους, γεγονός που θα διευκολύνει την επιστροφή της 
Ελλάδας στις αγορές. 
 

Η συμφωνία για το χρέος άνοιξε τον δρόμο για την εκταμίευση και 
καταβολή της δόσης της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα. 
 

Οι υπουργοί Οικονομικών αποφάσισαν την αποδέσμευση συνολικού ποσού 
43,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μία πρώτη δόση ύψους 34,4 

δισκεατομμυρίων θα καταβληθεί μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, ενώ το 
υπόλοιπο θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013. 
 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/urogroup-13-344.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/urogroup-13-344.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/urogroup-13-344.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/urogroup-13-344.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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"Η συμφωνία ήταν πολύ δύσκολη", παραδέχθηκε ο πρόεδρος του 

Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, επισημαίνοντας ότι χρειάσθηκε να 
καταβληθούν "σημαντικές προσπάθειες από όλες τις πλευρές". 
 

Η διαγραφή μέρους του ελληνικού χρέους ήταν για το ΔΝΤ ο απλούστερος 
τρόπος για τη μείωσή του. Καθώς όμως το ενδεχόμενο αυτό αποκλείσθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ορισμένες χώρες της 
ευρωζώνης, οι υπουργοί του Eurogroup διαπραγματεύθηκαν ένα πακέτο 

από πολύπλοκα μέτρα η εφαρμογή των οποίων θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση του χρέους της Ελλάδας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η επαναγορά 
από την Ελλάδα τίτλων χρέους, η σημαντική μείωση των επιτοκίων των 

διακρατικών δανείων που έχει συνάψει η Ελλάδα, η επιμήκυνση κατά 15 
χρόνια των ωριμάνσεων των δανείων και η μετακύληση κατά 10 χρόνια 

των τοκοχρεολυσίων που καταβάλλει η Ελλάδα για τα δάνεια από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τα κέρδη που 

αποκομίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές 
τράπεζες από τα ελληνικά ομόλογα από το 2013 θα επιστρέφουν στην 

Ελλάδα σε δεσμευμένο λογαριασμό. 
 

"Η απόφαση θα περιορίσει αναμφίβολα την αβεβαιότητα και θα ενισχύσει 

την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και την Ελλάδα", δήλωσε ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας Μάριο Ντράγκι. 
 

"Για την ευρωζώνη, ήταν ένα πραγματικό τεστ της αξιοπιστίας μας, της 
ικανότητάς μας να λάβουμε αποφάσεις για τα δυσκολότερα θέματα", 

δήλωσε από την πλευρά του ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών 
Υποθέσεων Ολι Ρεν. 
 

"Τα προβλήματα παραμένουν πολύ σημαντικά, σοβαρά, αλλά δώσαμε 

προοπτική στην ευρωζώνη και ελπίδα στον ελληνικό λαό", δήλωσε ο 
υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Πιερ Μοσκοβισί. 
 

"Εχουμε ένα αποτέλεσμα, μπορούμε να το παρουσιάσουμε στο 
κοινοβούλιό μας για να αποφασίσει", δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της 

Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. 
 

Εκτός από τη Γερμανία, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να λάβουν 

την έγκριση του κοινοβουλίου τους. Για το Βερολίνο, ο στόχος είναι να 
λάβει το πράσινο φως της Κάτω Βουλής, "το αργότερο την Παρασκευή". 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  
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Επανερχόμενοι στην από 24.11.2012 επιστολή μας, αναφορικά με την 

εφαρμογή της δραστικής ουσίας από τους γιατρούς, ο ΙΣΑ προτείνει τα 
κάτωθι για την διευκόλυνση των ιατρών – μελών του: 
 

Στις συνταγές εφόσον αναγράφουν με την δραστική ουσία να αναγράφουν 
το φαρμακευτικό σκεύασμα που θεωρούν αναγκαίο για τον ασθενή τους 

με την εμπορική του ονομασία στο πεδίο «ΟΔΗΓΙΑ». Στο πεδίο «ΣΧΟΛΙΑ» 
να προσθέτουν την εξής φράση: «Ουδεμία ευθύνη φέρω σε περίπτωση 

τροποποίησης της συνταγής». 
 

Οι γιατροί δεν είναι λογιστές ούτε πειραματιστές, είναι θεραπευτές. Κατά 

συνέπεια έχουν και την ευθύνη της θεραπευτικής αγωγής που επιλέγουν 

εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή τους. 
 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η αναγραφή με εμπορική ονομασία δεσμεύει 

το όριο του 15% που έχει ορισθεί από την πρόσφατα εκδοθείσα υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ /3057/18.11.2012).  
 

 

Για το ΔΣ του ΙΣΑ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ             ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6535.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6535.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6535.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6535.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Αντιδράσεις για τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ  
 

Προσφυγή από τους κλινικάρχες  
 

Με προσφυγή στο ΣτΕ, και την ελληνική και ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ανταγωνισμού πρόκειται να αντιδράσει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών 
στον νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, σύμφωνα με τον οποίο ο 

ασφαλισμένος καλείται να συμμετάσχει από 30% έως 50% στο ποσό που 
μέχρι σήμερα κάλυπτε κατά 100% ο ΕΟΠΠΥ.  
 

 

«Τα νέα μέτρα δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό και δυσχεραίνουν 
περαιτέρω τη δυνατότητα λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και θα 

οδηγήσουν πολλές από αυτές σε οικονομικό αδιέξοδο και στο κλείσιμο», 
σημειώνεται από τον πρόεδρο του ΣΕΚ κ. Καρταπάνη του ομίλου Υγεία, 

αφού το κόστος μετακυλίεται από τον ΕΟΠΠΥ στον ασθενή.  
 

Ο στόχος που είναι n μείωση της δημόσιας δαπάνης δεν επιτυγxάvεται, 

αναφέρει χαρακτηριστικά, αφού το κόστος των ιατρικών πράξεων στο 
δημόσιο τομέα είναι υψηλότερο από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα. «To σύνολο 

των ασφαλισμένων που δεν θα επιλέξουν τις ιδιωτικές κλινικές για να 

αποφύγουν την ιδιωτική συμμετοχή θα στραφεί προς τον δημόσιο τομέα, 
στον οποίο n οποιαδήποτε πράξη κοστίζει περισσότερο.  
 

Στο τέλος του χρόνου θα διαπιστωθεί ότι το κόστος τελικά αυτής της 
πρωτοβουλίας είναι μεγάλο».  
 

Σύμφωνα με τον κ. Μπαρδη του ομίλου του Ιατρικού Αθηνών, «είναι 
παράλογο το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για την υγεία, το 60%-70% 

να αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, όταν το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες 
χώρες δεν ξεπερνά το 25%».  

Τέλος ο κ. Μπουχώρης του ομίλου Ιασώ ζητά να δοθεί τρίμηνη παράταση, 
προκειμένου να εφαρμοστούν σωστά τα νέα μέτρα.  

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_4591.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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