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Παλεύουμε va μείνουν στα
φαρμακεία Είμαστε σε καλό δρόμο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης

σύμφωνα με την οποία τα ΜΥ
ΣΥΦΑ πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά

από τα φαρμακεία καθώς
και ότι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης

η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί

να πείσει τους εκπροσώπους
των δανειστών εξέφρασε χθες το
πρωί σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό

σταθμό Σκάι ο υπουργός Υγείας

Παναγιώτης Κουρουμπλής Το
παλεύουμε και είμαστε σε καλό δρόμο

ανέφερε χαρακτηριστικά τονίζοντας

πως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός

Υγείας είναι αντίθετος με
την πώληση των ΜΥΣΥΦΑ από τα
σούπερ μάρκετ Μάλιστα ο Παναγιώτης

Κουρουμπλής απέδωσε σε
ανεξήγητη εμμονή των δανειστών

το άνοιγμα της πώλησης στα σούπερ

μάρκετ Είναι μια εμμονή που έχουν

ορισμένοι από τους δανειστές
που θεωρούν ότι κατέχουν τη μοναδική

αλήθεια και ότι μπορούν να δίνουν

απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα
Είναι άλλο ένα ζήτημα όπως αυτά

που μέχρι σήμερα επέβαλαν στην
Ελλάδα Πολιτικές που δεν απέδωσαν

ποτέ και δεν θέλουν ούτε και τώρα

να παραδεχθούν ότι οι πολιτικές
αυτές ήταν λανθασμένες είπε στον
ΑΝΤΙ

Συνάντηση
με φαρμακοποιούς

Μέσα σε πολύ καλό κλίμα πραγ

Τα ΜΥΣΥΦΑ στην
Ελλάδα έχουν τη
χαμηλότερη λιανική και
χονδρική τιμή στην
Ευρώπη επισημαίνουν
οι φαρμακοποιοί

ματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι συνάντηση

του Π Κουρουμπλή με το
προεδρείο του Πανελληνίου

Φαρμακευτικού

Συλλόγου και τόσο ο
πρόεδρος του Κ Λουράντος όσο και
τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ έδειξαν
ότι συμπαραστέκονται στην προσπάθεια

την οποία καταβάλλει η πολιτική

ηγεσία του υπουργείου να αδρανοποιήσει

πλήρως το επίδικο
του θέματος των δικτύων διανομής
των ΜΥΣΥΦΑ Νωρίτερα σε συνέντευξη

Τύπου ο Κ Λουράντος υπέδειξε

τη φαρμακοβιομηχανία ως τον
φορέα συμφερόντων ο οποίος ασκεί
την επιρροή του προκειμένου οι δανειστές

να επιβάλουν στην κυβέρνηση

την πλήρη απελευθέρωση των

δικτύων διανομής για τα ΜΥΣΥΦΑ
οι τιμές των οποίων απελευθερώνονται

πλήρως βάσει νόμου του τέως

υπουργού Υγείας Μ Βορίδη την
1η Ιανουαρίου 2016

Μάλιστα σύμφωνα με τον Κώστα
Λουράντο τα ΜΥΣΥΦΑ στην Ελλάδα

έχουν τη χαμηλότερη λιανική και
χονδρική τιμή στην Ευρώπη ενώ
βάσει των στοιχείων τα οποία παρουσιάστηκαν

στη συνέντευξη Τύπου

κρέμα για μυϊκούς πόνους των
100 gr τιμολογείται με 4,98 ευρώ
στην Ελλάδα και με 1 1 90 ευρώ στην
Ιταλία ένα από τα παλαιότερα αναλγητικά

500 mg 20 tabl τιμολογείται

στην Ελλάδα στο 1,81 ευρώ
και στην Ιταλία στα 4,80 ευρώ και α

ντισταμινική αλοιφή τιμολογείται
στα 4,41 στην Ελλάδα και στα 7,90
ευρώ στην Ιταλία

Παρέμβαση Βαρνάβα
Αίτημα λοιπόν της κοινωνίας είναι

να καταργηθεί οριστικά η κατηγορία

φαρμάκων που αποκαλούνται
ΜΥΣΥΦΑ τονίζει ο πρόεδρος της
ΟΕΝΓΕ και γ.γ του Πανελληνίου Ιατρικού

Συλλόγου Δ Βαρνάβας σημειώνοντας

Οι πολίτες ελάχιστα
ενδιαφέρονται για τον τζίρο και τα
κέρδη των φαρμακείων Ενδιαφέρονται

όμως τα μέγιστα για την εκτίναξη

της συμμετοχής των ασθενών

στην αγορά φαρμάκων από το
10 στο 30 μέσα σε λίγα χρόνια
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΗ θ ΦΩΤΙΟΥ

Προχωρούν μαζί κυβέρνηση κοινωνικά ιατρεία
Τον σημαντικό ρόλο που θα

μπορούσαν να επιτελέσουν τα Κοινωνικά

Ιατρεία και Φαρμακεία
στην ενημέρωση των ευάλωτων και
περιθωριοποιημένων ομάδων για
τα προγράμματα του υπουργείου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τους
αφορούν υπογράμμισε κατά τη
χθεσινή συνάντησή της με το συντονιστικό

των ΚΙΦΑ Αττικής η αναπληρώτρια

υπουργός Θεανώ
Φωτίου Η ενημέρωση μπορεί να επεκταθεί

όπως τόνισε στις σχεδιαζόμενες

δράσεις του υπουργείου όπως

τα δωρεάν γεύματα σε σχολεία
οι εμβολιασμοί και οι ιατρικές οδοντιατρικές

εξετάσεις Η αναπληρώτρια

υπουργός αναφέρθηκε επίσης

στη σημασία της συμμετοχής
των άτυπων δομών αλληλεγγύης σε

ευρωπαϊκά προγράμματα όπως αυτό

ίου Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας

για τους απόρους για τη δωρεάν

χορήγηση ειδών πρώτης ανά¬

γκης και τροφίμων
Κατά τη συνάντηση η Θ Φωτίου

εκφράστηκε θετικά για το έργο των
ΚΙΦΑ αναγνωρίζοντας την καθοριστική

συμβολή τους Από την αρχή
του έτους μέχρι τις 30 Απριλίου μόνο

10 ιατρεία της Αττικής έχουν εξυπηρετήσει

17.000 περιστατικά
και λειτουργούν με τη στήριξη
1.000 και πλέον εθελοντών που αποτελούνται

από γιατρούς όλων
των ειδικοτήτων φαρμακοποιούς
και εθελοντές που έχουν αναλάβει
τη γραμματειακή υποστήριξη Το
τελευταίο τρίμηνο έχουν συμμετάσχει

επίσης στην αποστολή ανθρωπιστική

βοήθειας στο Κομπάνι
στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

μεταναστών στα Κέντρα Κράτησης

της Π Ράλλη και της Αμυγδα
λέζας αναδεικνύοντας σταθερά το
αίτημα για κλείσιμο των στρατοπέδων

κράτησης ή μετατροπής τους
σε δομές ανοιχτής φιλοξενίας Έ

Από την αρχή του έτους
μέχρι τις 30/4 μόνο 10
ιατρεία της Αττικής
έχουν εξυπηρετήσει
17.000 περιστατικά

χουν αναδείξει επίσης το ζήτημα
της πρόσβασης των ανασφάλιστων
στο δημόσιο σύστημα Υγείας και εκφράζουν

ανησυχίες για τη διατήρηση

της γραφειοκρατίας σχετικά
με την έκδοση του σχετικού βιβλιαρίου

υγείας όπως και για την αδυ¬

ναμία των νοσοκομείων να καλύψουν

τις ανάγκες των δικαιούχων
Στο πλαίσιο πιθανής συνεργασίας

των ΚΙΦΑ με το υπουργείο το
συντονιστικό αφού ξεκαθάρισε ότι
δεν επιθυμούν οι κοινωνικές δομές
να υποκαταστήσουν τις κρατικές
διατύπωσε προτάσεις όπως τη
συμμετοχή των ΚΙΦΑ στην τεχνική
ομάδα εργασίας των δήμων για θέματα

όπως η σίτιση την ενημέρωση
των πολιτών για τα δικαιώματά

τους τη συμμετοχή των ΚΙΦΑ σε επιτροπές

με θέματα που τους αφορούν

και την παραχώρηση από το
υπουργείο ακινήτων σε αχρησία Από

την πλευρά της η Θ Φωτίου επιβεβαίωσε

την πρόθεση του υπουργείου

να συνεργαστεί με τις
δομές προκειμένου να επιλυθεί οποιοδήποτε

πρόβλημα αντιμετωπίζουν
και να επεκταθεί η δράση τους

όπου χρειάζεται
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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ΓΙΑ ΉΣ ΠΟΛΠΊΚΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Συνάντηση
ΣΥΡΙΖΑ
με Γερμανούς
γιατρούς

Σύσκεψη βουλευτών μελών της
ΕΠΕΚΕ Υγείας και μελών του Τμήματος

Υγείας με 25μελή αντιπροσωπεία

της Ένωσης Δημοκρατικών
Γιατρών Γερμανίας Verein
Deutscher Ärztinnen und Ärzte
Vdää που βρέθηκε στην Αθήνα με
σκοπό να καταγράψει την κατάσταση

στον χώρο της Υγείας να ενημερωθεί

για τον σχεδιασμό της νέας
κυβέρνησης στις πολιτικές υγείας
αλλά και να γνωρίσει από κοντά τις
αλληλέγγυες δομές Υγείας πραγματοποιήθηκε

τις προηγούμενες μέρες

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκαν

εκτενώς στην αποδόμη
ση του δημόσιου συστήματος Υγείας

την τελευταία πενταετία μέσω
των εφαρμοζόμενων νεοφιλελεύθερων

και μνημονιακών πολιτικών
στη χώρα μας καθώς και στην αυξανόμενα

περιορισμένη πρόσβαση
κοινωνικών ομάδων και ανέργων
στις δημόσιες δομές υγείας Έθεσαν
επίσης το ζήτημα της υποχρηματο
δότησης για την υγεία της υποστε
λέχωσης των νοσοκομείων και των
Κέντρων Υγείας ιδιαίτερα στις ακριτικές

και νησιωτικές περιοχές
καθώς και της διάλυσης των δομών
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Παρουσίασαν τις πρώτες άμεσες
νομοθετικές ρυθμίσεις των υπουργείων

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

για την ανακούφιση ευάλωτων

ομάδων και την υγειονομική κάλυψη

των ανασφάλιστων αλλά σημείωσαν

ταυτόχρονα τη δυσκολία
σχεδιασμού και υλοποίησης ριζοσπαστικών

αλλαγών στην Υγεία λόγω

της εν εξελίξει σκληρής διαπραγμάτευσης

στις Βρυξέλλες και
της ανελέητης πίεσης προς την Ελλάδα

από πλευράς τρόικας και δανειστών

Η συζήτηση για τη συνεργασία
μεταξύ του προηγούμενου υπουργείου

Υγείας και του γερμανικού υπουργείου

Υγείας για την προώθηση
μεταρρυθμίσεων στην Υγεία στην
Ελλάδα διαμέσου των μνημονίων
συνεργασίας που υπογράφησαν τα
προηγούμενα χρόνια της Task
Force της γερμανικής εταιρείας GIZ
και του ΠΟΥ καθώς και η εφαρμογή
των KEN DRGs εφαρμογή συστήματος

τιμολόγησης και κοστολόγησης
των ιατρικών πράξεων στα νοσοκομεία

κατά τα πρότυπα του γερμανικού

παραδείγματος αποτέλεσαν

σημεία έντονου ενδιαφέροντος
στη συζήτηση Η Vdää έχει άλλωστε

καταθέσει σε κείμενα της κριτική
στην εφαρμογή αυτού του συστήματος

στη Γερμανία και στις επιπτώσεις

στην υγεία των ασθενών
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«Μπαλάκι» ε
Q υη. Υγείας δηλώνει ότι τα ΜΗΣΥΦΑ

δεν είναι για τα ραφια των super markets
και τα ρίχνει στην έμμονη των δανειστών

Ρεπορτάζ
Ρίτα MEfld
ntiela@dimokratiancws.gr

Αλαλούμ 

και σύγχυση 
επικρατεί τις τελευταίες 

μέρες στην
αγορά του φαρμάκου, 

με την κυβέρνηση 

να «κλείνει το μάτι»
στους θεσμούς με την πρόταση 

να διατεθούν τα Μη Συ-
νταγογραφούμενα Φάρμακα
(ΜΗΣΥΦΑ) στα σούπερ μάρ-
κετ, που περιλαμβάνεται στο
κείμενο των 47 σελίδων, το
οποίο έστειλε την περασμένη 

εβδομάδα στους δανειστές.
Την ίδια ώρα ο υπουργός 

Υγείας Παναγιώτης Κου-
ρουμπλής δηλώνει ότι αυτά τα
φάρμακα πρέπει να παραμείνουν 

στα φαρμακεία! Η ατμόσφαιρα 

μυρίζει... μπαρούτι,
καθώς η αγορά του φαρμάκου 

δεν ξέρει τι να πιστέψει,
ενώ παράλληλα οι φαρμακοποιοί 

δηλώνουν ότι η χθεσινή 

24ωρη πανελλαδική απεργία 
είναι μόνο η αρχή.
Το τοπίο θόλωσε ακόμα

περισσότερο η χθεσινή δήλωση 

του κ. Κουρουμπλή, όταν
πέταξε το μπαλάκι στους δανειστές 

και στην εμμονή τους
για τα ΜΗΣΥΦΑ αλλά και στην
κυβέρνηση (λες και δεν είναι
μέλος της).

«Είναι μια εμμονή που
έχουν ορισμένοι από τους δανειστές, 

που θεωρούν ότι κα¬

τέχουν τη μοναδική αλήθεια
και ότι μπορούν να δίνουν
απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα». 

Ο υπουργός επέμεινε ότι
η θέση του είναι τα ΜΗΣΥΦΑ
να παραμείνουν στα φαρμακεία, 

την ώρα που η ελληνική
κυβέρνηση προτείνει να φτάσουν 

τα ΜΗΣΥΦΑ και στα ράφια 

των σούπερ μάρκετ.
Το γεγονός επιβεβαιώθηκε 
από δήλωση στην οποία

προέβη την περασμένη εβδομάδα 

ο γενικός γραμματέας 
Δημόσιας Υγείας Γιάννης

Μπασκόζος, ο οποίος είπε ότι
«η λεγόμενη ελληνική πρόταση 

για τα ΜΗΣΥΦΑ προς τους
θεσμούς συνιστά την προσπάθεια 

της ελληνικής κυβέρνησης 
να έρθει σε συμφωνία

με τους δανειστές της χώρας
μας»!

Αντιφάσεις
Ολες αυτές οι αντιφατικές δηλώσεις 

δείχνουν ότι η ηγεσία
του υπουργείου Υγείας αγνοούσε 

το περιεχόμενο των 47
σελίδων που έστειλε η ελληνική 

πλευρά στους θεσμούς
και τώρα προσπαθεί να δικαιολογήσει 

τα αδικαιολόγητα.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι

για άλλη μια φορά τη διγλωσσία 
και την ασυνεννοησία της

ηγεσίας του υπουργείου Υγείας 
-και όχι μόνο- θα πληρώ-

rtr\mr r\ ι rtr\^ i'tpp πλιι fin v^kn_κυυν yji iiw/uilv,, ιιυυ iwui
θούν να βάλουν και πάλι το
χέρι βαθιά στην τσέπη.

α τα φάρμακα!
«Το απεργιακό μέλλον θα

κριθεί το Σάββατο»
λέει ο Κώστα$ AoupàvTOS

ΠΡΟΒΑ τζενεράλε ήταν η χθεσινή 24ωρη πανελλήνια απεργία 
των φαρμακοποιών, καθώς αναμένεται να ακολουθήσουν

κι άλλες, εάν η κυβέρνηση διευρύνει τα σημεία διάθεσης των
Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) στα σούπερ 

μάρκετ.
Αυτό ανέφερε κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος 

του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

(ΠΦΣ) Κώστας Λουράντος, ανακοινώνοντας 

ότι στη συνέλευση του ερχόμενου 

Σαββάτου οι φαρμακοποιοί θα αποφασίσουν 

για την πορεία των κινητοποιήσεών
τους, εφόσον η κυβέρνηση δεν τηρήσει υς
προεκλογικές δεσμεύσεις της σε ό,τι αφορά 

τη φαρμακευτική πολιτική.

Λόγω «χασούρας»
Ο κ. Λουράντος υποστήριξε ότι οι φαρμακευτικές 

εταιρίες ζητούν απελευθέρωση 
των τιμών για να μπορέσουν να ισοσκελίσουν 

τη χασούρα που έχουν σήμερα 
από τη συμπίεση των τιμών των συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων και του
μειωμένου φαρμακευτικού προϋπολογισμού, 

βάσει των μνημονιακών δεσμεύσεων 

της χώρας.
«Από 500 που ήταν κάποτε τα φάρμακα εκτός

λίστας συνταγογράφησης έχουμε φτάσει σήμερα σε περισσότερα 

από 1.000 σκευάσματα. 0 ετήσιος τζίρος των ΜΗΣΥΦΑ 

αγγίζει σήμερα περίπου τα 250.000.000 ευρώ και ο στόχος 

είναι να φτάσει στα 600.000.000 ευρώ, δηλαδή θα αυξηθούν 

οι τιμές των ΜΗΣΥΦΑ» είπε ο κ. Αουράντος, εκτιμώντας
ότι το... μάρμαρο θα το πληρώσουν οι πολίτες.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τα φτηνότερα
ΜΗΣΥΦΑ σε όλη την Ευρώπη. Ενδεικτικά, ένα κουτί ασπιρίνες 

στη χώρα μας κοστίζει 1,81 ευρώ, ενώ στην Ιταλία 4,80
ευρώ.

Ρ. Μ.

Ο νπονσγός Υγείας Παναγιώτης Κσνρου-
μπλήςχαι (ένθετη) ο Κώστας Λονράντος
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Με συνταγή συμφέροντος

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Τέλος το πλαφόν από το 2016
ΠΛΗΡΗΣ απελευθέρωση των τιμών στα ΜΗΣΥΦΑ θα υπάρξει από την
1η Ιανουαρίου 2016 Η αγορά θα αλλάξει εικόνα ανεξάρτητα από ίο
εάν τα εν λόγω σκευάσματα θα διατίθενται από τα φαρμακεία ή τα
σούπερ μάρκετ Ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 1.310 τα
οποία δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και μέχρι σήμερα υπάρχει

πλαφόν στις τιμές τους
ΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

Οι παλινωδίες των προηγούμε
νων κυβερνήσεων αλλά και
ms σημερινής στο θέμα των
μη οννταγογραφούμενων
φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ έχουν
προκαλέσει πυρετό στους

φαρμακοποιούς αλλά και στον

πρόεδρο mus Κ Αουράντο
un ιιιιιι iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiMmiiii uni nu in ni ni in iiinin

Οι
προτάσεις διαδέχονται

η μία την άλλη
με αποτέλεσμα να μη
γνωρίζει κανείς τι επιφυλάσσει

το κοντινό
μέλλον Θα πωλούνται ή όχι στα

σούπερ μάρκετ Θα απελευθερωθεί η

τιμή τους άμεσα Θα μειωθεί η λίστα
Θα ακούσουμε τους δανειστές που

ζητούν απελευθέρωση ή θα τραβήξουμε

τον δικό μας δρόμο
Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον οι
φαρμακοποιοί αντιμετωπίζουν την
πιθανότητα να χάσουν μαζί με τα
ΜΗΣΥΦΑ ένα σημαντικό μέρος του
τζίρου τους Η εξέλιξη είναι δυσμενής

καθώς ουντελείται σε μία περίοδο

οικονομικής κρίσης και μεγάλων
καθυστερήσεων πληρωμής από τον
ΕΟΠΥΥ Είναι εύλογη η αγωνία του
κλάδου καθώς τα έσοδα από τα ΜΗΣΥΦΑ

παρέχουν σήμερα άμεση ρευστότητα

στο φαρμακείο Διασφαλίζουν
τα χρήματα που απαιτούνται

για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις
της επιχείρησης
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ αυτή συγκυρία
υπάρχει έντονος προβληματισμός
σχετικά με τους χειρισμούς του προέδρου

του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου ΠΦΣ Οταν οι προηγούμενες

κυβερνήσεις έλαβαν
σκληρά μέτρα για τους φαρμακοποιούς

ο προερχόμενος από τη ΝΔ Κ

Αουράντος αναζήτησε προεκλογικά
ερείσματα στον ΣΥΡΙΖΑ Μετά την
πρόσφατη διαρροή του κειμένου των
47 σελίδων στην οποία αναφερόταν
η διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ από τα σούπερ

μάρκετ στράφηκε με σκληρές
εκφράσεις κατά της κυβέρνησης
Επέστρεψε δε στα γραφεία της ΝΔ
Συναντήθηκε προχθές με τον Μάκη
Βορίδη και βρήκε κοινή ουνισταμέ
νη σε όλα τα θέματα
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ του μπήκαν χθες

κυβέρνηση δανειστές και φαρμακευτικές

επιχειρήσεις τους οποίους
κατηγόρησε ότι θέλουν να διατίθενται

πιο ακριβά τα ΜΗΣΥΦΑ στους
Ελληνες ασθενείς Εκανε λόγο και
για κινδύνους από ενδεχόμενη κατάχρηση

των εν λόγω φαρμάκων
στην περίπτωση που πωλούνται
ελεύθερα από τα σούπερ μάρκετ

ΕΝΑΣ ΙΣΧΥΡΟΣ αντίλογος υπονομεύει
τις θέσεις του δεν υπάρχει κίνδυνος

όταν οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί διαθέτουν

εδώ και δεκαετίες συνταγο
γραφούμενα φάρμακα χωρίς ουντα
γή Η προστασία της δημόσιας υγείας
πρέπει να συντελείται περιστασιακά
και ανάλογα με το ουμφέρον μας ή
διαχρονικά και με ουνέπεια
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Οχι στην πώληση φαρμάκων από τα σούπερ μάρκετ
ΠΡΟΘΥΜΟΙ να κλιμακώοουν τις κινητοποιήσεις
τους εμφανίζονται οι φαρμακοποιοί οι οποίοι
χθες προχώρησαν σε 24ωρη προειδοποιητική
απεργία με αφορμή την πρόταση της κυβέρνησης
να απελευθερωθεί το δίκτυο διανομής των Μη
Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΠΦΣ στο περιθώριο της απεργίας πραγματοποίησε

συνέντευξη Τύπου και επανελαβε την πάγια
θέση του Κανένα χάπι σε σούπερ μάρκετ

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κώστας Λουράντος
άφησε σαφείς αιχμές για τη φαρμακοβιομηχανία
λέγοντας ουσιαστικά πως είναι η μόνη που εξυπηρετείται

από την απελευθέρωση των ΜΗΣΥΦΑ

Υποστήριξε ότι τα Μη Συνταγογραφούμενα

Φάρμακα δεν αποζημιώνονται από τον Εθνικό
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ
και οι καταναλωτές τα πληρώνουν 1 00 από
την τσέπη τους

Ετσι σύμφωνα με τον κ Λουράντο εάν αυξηθεί

η τιμή τους θα κερδίζει περισσότερο π

φαρμακοβιομηχανία χωρίς να επιβαρύνεται π

δημόσια φαρμακευτική δαπάνη
Απαντώντας στους ισχυρισμούς ότι η απελευθέρωση

της αγοράς των ΜΗΣΥΦΑ θα οδηγήσει
σε μείωση των τιμών ο κ Λουράντος επικαλέστηκε

μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

σύμφωνα με την οποία π απελευθέρωση
της αγοράς των ΜΗΣΥΦΑ δεν έχει αποδεχτεί ότι
μειώνει τις τιμές τους Πρόσθεσε επίσης πως

στην Ελλάδα έχουμε τα πιο φτηνά ΜΗΣΥΦΑ
Ενα κουτί ασπιρίνες στη χώρα μας έχει 1 81

ενώ στην Ιταλία 4,80
Ωστόσο όπως παραδέχτηκε η τιμή των ΜΗΣΥΦΑ

προβλέπεται να απελευθερωθεί από
1 ης/1 201 6 με βάση τον ισχύοντα νόμο ανεξάρτητα

από το χώρο διανομής τους γεγονός
που θα επιφέρει περαιτέρω επιβάρυνση στους
πολίτες

Σύμφωνα με την έρευνα της ALCO που παρουσιάστηκε

στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου το
φαρμακείο και ο φαρμακοποιός βρίσκονται σε
πολύ υψηλή θέση στην αξιολόγηση των υπηρεσιών

τους από τον κόσμο αφού το 85 των
πολιτών χρησιμοποιεί πάντα το φαρμακείο της

γειτονιάς του και το 93 δηλώνει ικανοποιημένο
από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι φαρμακοποιοί

Οι φαρμακοποιοί συναντήθηκαν χθες με τον
υπ Υγείας Π Κουρουμπλή ο οποίος επιμένει
ότι δεν είναι στις θέσεις του υπουργείου να πωλούνται

τα ΜΗΣΥΦΑ εκτός φαρμακείων
Η συγκεκριμένη πρόταση έγινε από την ελληνική

κυβέρνηση καθώς η διαπραγμάτευση
είναι σκληρή όπως αναφέρουν κύκλοι του
υπουργείου ενώ ο υπουργός φέρεται να είπε
πως εφόσον το 47σελιδο της ελληνικής πρότασης

δεν έγινε δεκτό από τους εταίρους τότε δεν
υφίσταται και ως πρόταση

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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ΠΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ
Οι συνδικαλιστικές κωλοτούμπες του
προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού

Συλλόγου Κώστα Λουράντου δεν έμειναν

ασχολίαστες από τον κοινοβουλευτικό
εκπρόσωπο της Ν Δ Κυριάκο Μητσοτάκη
Αφορμή αποτέλεσε π συνάντηση του πρώτου

με τον Μάκπ Βορίδπ Εγώ δεν θα συναντούσα

τον κ Λουράντο στα γραφεία της
Ν Δ είπε ο τέως υπουργός υπενθυμίζοντας

πως ο πρόεδρος του ΠΦΣ προεκλογικά
μιλούσε για 1 1 000 φαρ

μακεία που θα τα έκανε
προεκλογικά κέντρα του
ΣΥΡΙΖΑ Ο ίδιος πάντως
ο Κ Λουράντος υπεραμύνεται

των ενεργειών
του δηλώνοντας πως

είναι ανεξάρτητος
πρόεδρος πάνω από
τα κόμματα και πως
ό,τι κάνει αποσκοπεί
στη βιωσιμότητα του
κλάδου

Μ.-Ν Γ
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Από 1ης Ιανουαρίου του 2016

Πρσς πλήρη απελευθέρωση των τιμών
στα μη συνταγσγραφσύμενα φάρμακα

Διευκολύνσεις από χα φαρμακεία
Υπάρχουν περιπτώσεις,
που ο φαρμακοποιός σάς διευκολύνει
με το να δεχθεί να πληρώσετε
τα φάρμακα τμηματικά;

Υπάρχουν περιπτώσεις, όταν αργεί το ραντεβού σας
για συνταγογράφηση, που ο φαρμακοποιός σάς
διευκολύνει δίνοντας τα φάρμακα που χρειάζεστε
και του πηγαίνετε τη συνταγή μετά;

ΔΞ/ΔΑ
4%

Υπάρχει κάποιο φαρμακείο που
επισκέπτεσθε συνήθως ή πηγαίνετε
σε διαφορετικό κάθε φορά;

Διαφορετικό
κάθε φορά

Συνήθως^
το ίδιο

Χρειάστηκε στους τελευταίους 6 μήνες να
επισκεφθείτε κάποιο φαρμ
μετά τις 2030 το βράδυ;

Παρέμβαση του υπουργού Υγείας Π. ΚουρουμπΑη

Σε δήλωση του ο υπουργός Υγείας τονίζει: «Υπάρχει πρόβλημα δεν μπορεί να
το αμφισβητήσει κανείς. Το πρόβλημα προέκυψε ύστερα από την απαίτηση
των εταίρων. Για τον λόγο αυτό, η θέση μας είναι ξεκάθαρη στο συγκεκριμένο
ζήτημα Ενημέρωσα αμέσως τον ΠΦΣ, γιατί θέλω να υπάρχει καλόπιστη συνεργασία 

με τους φορείς. Συγκεκριμένα μίλησα με τον κ. Λουράντο, και ζήτησα 

τη συνδρομή του για την ενίσχυση της επιχειρηματολογίας που υπάρχει.
Όλα τα στοιχεία καθώς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συγκλίνουν
στο γεγονός ότι τα φάρμακα αυτά πρέπει να παραμείνουν στα φαρμακεία θα
συνεχίσουμε την προσπάθεια διότι -όπως ξέρετε- η διαπραγμάτευση δεν έχει
κλείσει. Στηρίζουμε το φαρμακείο, θεωρούμε ότι το φαρμακείο είναι μία μονάδα 

που συμπληρώνει το σύστημα Υγείας, συμβάλλει στην ασφάλεια των
πολιτών, διότι το πρόσωπο που μπορεί να βρει πιο άμεσα κάποιος στον χώρο
της υγείας είναι ο φαρμακοποιός».

ΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ερχεται» 
πλήρης απελευθέρωση 

των τιμών στα μη
συνταγογραφούμενα

φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) από την 1η Ιανουαρίου 

του 2016, ανεξάρτητα από
τα σημεία πώλησης τους και τη διάθεση 

τους αποκλειστικά από φαρμακεία 

ή και από σούπερ μάρκετ. Πρόκειται 

για 1.310οκευάσματατα οποία
δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΓΤΥΥ
και για τα οποία -σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία- υπάρχει «πλαφόν» 

ανώτατηςτιμήςμέχριτέλσςτου
χρόνου. Μετά οι τιμές θα διαμορφωθούν 

από την αγορά και σύμφωνα με
τον ανταγωνισμό.

Την ίδια στιγμή, «θολό» παραμένει 
το τοπίο για το θέμα της διάθεσης

των ΜΗΣΥΦΑ μετά την πρόταση της
κυβέρνησης στους Θεσμούς για πώληση 

τους και από τα σούπερ μάρκετ.
Χθες, ο υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης 

Κουρουμπλής επανέλαβε τη
θέση του για αποκλειστική διάθεση
τους από τα φαρμακεία, ενώ στην
περίπτωση που «περάσει» η πρόταση,
ο υπουργός θα λάβει περιοριστικά
μέτρα. Όπως είπε χθες ο πρόεδρος
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου (ΠΦΣ) Κωνσταντίνος Λσυ-
ράντος, απόφαση του πρώην υπουργού 

Υγείας Μ. Βορίδη προβλέπει την
απελευθέρωση σης τιμές των ΜΗΣΥΦΑ 

σε έξι μήνες. Παραδέχτηκε
μάλιστα ότι η απελευθέρωση σης τιμές 

τους είναι ανεξάρτητη από την
απόφαση για τα «κανάλια» διανομής
των σκευασμάτων αυτών.

Αυτό σημαίνει όη ακόμη και στην
περίπτωση που η κυβέρνηση δεν
προχωρήσει σε απελευθέρωση της
διάθεσής των ΜΗΣΥΦΑ και παραμένουν 

αποκλειστικά στα φαρμακεία,
οι τιμές τους θα εκτοξευθούν, όπως
υπογραμμίζουν άλλωστε και οι ίδιοι
οι φαρμακοποιοί. Σύμφωνα με τον κ.
Λουράντο οι τιμές πώλησης των
ΜΗΣΥΦΑ στην Ελλάδα είναι από ης
χαμηλότερες οε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. 'Οπου υπήρξε απελευθέρωση
της ημής τους, σημείωσε, τα αποτελέσματα 

είναι αρνητικά. «Η απσρρύθ-
μιοτι δεν λειτούργησε μέσω του ανταγωνισμού, 

όπως αναμενόταν. Απεναντίας 

και λόγω της εμφάνισης ολιγο-
πωλιακών φαινομένων που δεν ήταν
δυνατόν να ελεγχθούν, υπήρξε αύξηση 

της λιανικής τιμής τους» , δήλωσε

χαρακτηριστικά. Τα θέμα των ΜΗΣΥΦΑ 

που προέκυψε και πάλι μετά
την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης 

προς τους θεσμούς, αποτελεί ένα
από τα σημεία αντιπαράθεσης των
φαρμακοποιών με την τωρινή αλλά
και την προηγούμενη κυβέρνηση.
Όπως τόνισε ο κ. Λουράντος, η χθεσινή 

24ωρη απεργία «είναι το προειδοποιητικό 

καμπανάκι προς την κυβέρνηση, 

αλλά και τους υποστηρικτές
της θεωρίας της άκριτης κατανάλωσης 

και του κέρδους σε βάρος της υγείας 

του ελληνικού λαού». Οι φαρ-
μακοποιοίτονίζουνπωςτα ΜΗΣΥΦΑ
είναι φάρμακα που συνταγογραφού-
νται αλλά δεν αποζημιώνονται από
τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι φάρμακα 

με ενδείξεις, αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις, 

ανεπιθύμητες ενέργειες,
ορθή χρήση και σε τελική ανάλυση
με ςοιοτελεσματικότητα εξειδικευμένη 

για κάθε περίπτωση. Αναφορικά

με το επιχείρημα της προσβασιμότητας 
με την πώληση των φαρμάκων

και σε άλλα σημεία εκτός των 
φαρμακείων, 

σ πρόεδρος του ΠΦΣ τόνισε
όητο επιχείρημα αυτό «καταρρίπτεται

αβίαστα γιατί με 10.800 φαρμακεία
στην Ελλάδα (ένα ανά950κατοίκους)
ποιος δεν έχει προσβασιμότητα; Επιπλέον 

έχουμε το πυκνότερο δίκτυο
με την καλύτερη διασπορά φαρμακεί¬

ων στην Ευρώπη απ' άκρου εις άκρον
της ελληνικής επικράτειας» . Από την
πλευρά του ο υπουργός Υγείας κ.
Παναγιώτης Κουρουμπλής σε συνάντηση 

που είχε με το προεδρείο του
ΠΦΣ επανέλαβε την πάγια θέση του
να παραμείνουν τα ΜΗΣΥΦΑ στα
φαρμακεία, πρόσθεσε όμως ότι είναι
σε εξέλιξη μια σκληρή δκιπροιγμάτευ-
ση με τους Θεσμούς. Ο κ. Λουράντος
-μετά τη συνάντηση- αναγνώρισε τη
θετική στάση της ηγεσίας του υπουργείου 

Υγείας, αλλά δήλωσε ανυποχώρητος 

σης διεκδικήσεις του κλάδου 

αναφέροντας χαρακτηριστικά
«ούτε ένα χάπι στα σούπερ μάρκετ».
Σημειώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση 

του ερχόμενου Σαββάτου 13 Ιουνίου, 

το εκλεκτορικό σώμα του ΠΦΣ
θα αποφασίσει τους τρόπους κλιμάκωσης 

του αγώνα.

ΕΡΕΥΝΑ » Ένας στους τρεις καταναλωτές 

δηλώνει όη χρειάστηκε να
πάει σε φαρμακείο μετά τις 20.30 το
βράδυ, το τελευταίο εξάμηνο και σε
ποσοστό 26% λένε «ναι» στο ελεύθερο 

ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων. 

Παράλληλα, το φαρμακείο και
ο φαρμακοποιός βρίσκονται σε πολύ
υψηλή θέση στην αξιολόγηση των
υπηρεσιών τους από τον κόσμο. Τα
παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από
έρευνα της εταιρείας ALCO σε 1 .000

άτομα σε όλα την Ελλάδα που πραγ-
ματοπουίθηκε μεταξύ 18-22 Μαΐου.
Από την έρευνα, τα στοιχεία της οποίας 

παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

κ. Κωνσταντίνος Λουράντος,
προκύπτει:

Η πολύ στενή σύνδεση του πολίτη
με το φαρμακείο του (δηλαδή το
φαρμακείο της γειτονιάς του), αφού
το 85% χρησιμοποιεί το ίδιο πάντα
φαρμακείο.

Η εντυπωσιακά υψηλή (σχεδόν
καθολική - 93% ) ικανοποίηση από
τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι
φαρμακοποιοί.

Η επίσης σχεδόν καθολική (95%)
ικανοποίηση από την ποιότητα 

εξυπηρέτησης 

στα φαρμακεία.
Το υψηλό επιστημονικό κύρος

των φαρμακοποιών (εμπιστοσύνη
σης συμβουλές και υποδείξεις τους),
το οποίο οδηγεί τους πολίτες στο να
τους θεωρούν πάνω από όλα επιστήμονες 

(67%) και πολύ λιγότερο επιχειρηματίες 

(23%).
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Συνεχίζεται για 27ο μήνα
ο αποπληθωρισμός
Με αρνητικό πληθωρισμό στο 2,1 για 27ο συνεχή

μήνα τον Μάιο έκλεισε η ελληνική οικονομία
στοιχείο που υποδηλώνει τη συνεχιζόμενη ύφεση
Στα τρόφιμα πάντως παρατηρείται αύξηση έστω
και οριακή 0,5 για τέταρτο συνεχή μήνα στοιχείο

που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα
συγκυρία που βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις
για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Χαρακτηριστικά

οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημειώθηκαν
στα νωπά λαχανικά 13,2 και στο ελαιόλαδο

12,7 Σελ 19

Συνεχίζεται
για 27ο μήνα
ο αποπληθωρισμός
Με αρνητικό πληθωρισμό στο 2,1 για 27ο συνεχή μήνα
έκλεισε η ελληνική οικονομία στοιχείο που υποδηλώνει
τη συνεχιζόμενη ύφεση Στα τρόφιμα πάντως παρατηρείται

αύξηση έστω και οριακή 0,5 για τέταρτο συνεχή
μήνα στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα

συγκυρία που βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις
για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ

Η διαμόρφωση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
στο 2,1 τον Μάιο του 2015 οφείλεται στις ακόλουθες
ετήσιες μειώσεις

• Κατά 5,5 στα είδη ένδυσης και υπόδησης
• Κατά 6,9 στην ομάδα Στέγαση λόγω της μείωσης

των ενοικίων του πετρελαίου Θέρμανσης και του φυσικού
αερίου

• Κατά 2,1 στην ομάδα Διαρκή αγαθά Είδη νοικοκυριού

και υπηρεσίες
• Κατά 0,3 στην ομάδα

Υγεία Μέρος της μείωσης
αντισταθμίστηκε από την
αύξηση των τιμών στα φάρμακα

• Κατά 2,9 στην ομάδα
Μεταφορές

• Κατά 1,5 στην ομάδα
Αναψυχή Πολιτιστικές

δραστηριότητες
• Κατά 3,1 στην ομάδα

Εκπαίδευση
• Κατά 0,6 στην ομάδα Ξενοδοχεία Καφέ Εστιατόρια

• Κατά 3,4 στην ομάδα Αλλα αγαθά και υπηρεσίες
Αυξήσεις τιμών σε ετήσια βάση παρατηρήθηκαν εκτός

από τα τρόφιμα και στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και
καπνός 2 λόγω αύξησης των τιμών στα τσιγάρα

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις του Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή παρατηρήθηκαν στα ακόλουθα προϊόντα
νωπά λαχανικά 13,2 ελαιόλαδο 12,7 συνδυασμένες
μεταφορές επιβατών 10,6 αποξηραμένα φρούτα και
ξηροί καρποί 9,1 και ξενοδοχεία 6,1

Από την άλλη οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις του
δείκτη τιμών καταναλωτή παρατηρήθηκαν στα εξής προϊόντα

και υπηρεσίες πετρέλαιο θέρμανσης 24 ζάχαρη
κοινή 15,1 εισιτήρια θεάτρου 14,4 ασφάλιση
οχημάτων 8,5 και βενζίνη 7,5

Μεγάλες αυξήσεις
τιμών παρατηρήθηκαν

στα νωπά λαχανικά

στις μεταφορές
και στα ξενοδοχεία



10. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ METLIFE ΜΕ ΝΤΥΝΑΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .11/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .11/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 20

Συνεργασία
MetLife
με Ντυναν

Επίσημη συνεργασία με
την ασφαλιστική εταιρεία
MetLife ξεκινά το Ερρικός
Ντυνάν Hospital Center
Η MetLife με 147 χρόνια
εμπειρίας παγκοσμίως και
50 χρόνια δυναμικής παρουσίας

στην Ελλάδα διαδραματίζει

ηγετικό ρόλο
στην παροχή καινοτόμων
προγραμμάτων και υπηρεσιών

στον τομέα της
προστασίας ασφαλίζοντας

εκατομμύρια πελάτες
ανά τον κόσμο Στο πλαίσιο

της νέας συνεργασίας
σι ασφαλισμένοι της MetLife

θα απολαμβάνουν
προνόμια όπως απευθείας

κάλυψη πλήρους νοσηλείας

και παροχές προστιθέμενης

αξίας στο τμήμα

επειγόντων περιστατικών
καθώς και στα τακτικά

εξωτερικά ιατρεία
του Ερρίκος Ντυνάν Hospital

Center
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Διαφωνεί για ΜΥΣΥΦΑ
ο Π Κουρουμπλής
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Συνεχίστηκε και χθες από πλευράς υπουργείου Υγείας
το επικοινωνιακό ξήλωμα της ελληνικής πρότασης
προς τους δανειστές για την απελευθέρωση των δικτύων
πώλησης των μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων
φαρμάκων Ο υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής σε
συνάντηση με το προεδρείο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού

Συλλόγου επανέλαβε τη διαφωνία του για την
πώληση των ΜΥΣΥΦΑ από τα σούπερ μάρκετ παρότι
αυτή περιλαμβάνεται στις ελληνικές προτάσεις προς
τους δανειστές ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να
μην υπάρξει αυτό τα μέτρο σε μία τελική συμφωνία
σημειώνοντας ότι η διαπραγμάτευση δεν έχει κλείσει
Την ίδια στιγμή στις συναντήσεις που έχει με τους
φαρμακοποιούς ο υπουργός φέρεται να δηλώνει ότι
ακόμα κι αν ισχύσει η απελευθέρωση της αγοράς των
ΜΥΣΥΦΑ Θα βρεθούν τρόποι πιθανόν και μέσω του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να μη φτάσουν ή έστω
να καθυστερήσουν να φτάσουν τα φάρμακα αυτά στα
ράφια των σούπερ μάρκετ
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν
στην Ελλάδα 1 300 κωδικοί
ΜΥΣΥΦΑ ενώ ο τζίρος
τους αγγίζει τα 250 εκατ
ευρώ Σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο
από την 1η Ιανουαρίου
2016 θα απελευθερωθούν
οι τιμές τους γεγονός που
θα οδηγήσει σε πιο ακριβά
ευρείας χρήσης φάρμακα
Σήμερα τα ΜΥΣΥΦΑ είναι
διατιμημένα προϊόντα στα οποία οι εταιρείες μπορούν
να κάνουν εκπτώσεις προς τα φαρμακεία

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κωνσταντίνος Λουρόντος δήλωσε
χθες ικανοποιημένος από τη θέση του κ Κουρουμπλή
και σημείωσε ότι οι φαρμακοποιοί θα κάνουν τα πάντα
για να μην πάει ούτε ένα χάπι στα σούπερ μάρκετ

Οπως είπε η πώληση ΜΥΣΥΦΑ από μη ελεγχόμενα σημεία
εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και επικαλέσθηκε
το παράδειγμα της Σουηδίας όπου αποφασίστηκε η επιστροφή

της παρακεταμόλης στα φαρμακεία στα σούπερ
μάρκετ πήγαν το 2009 λόγω αύξησης των δηλητηριάσεων
από τα σκευάσματα αυτά Επιπλέον οι φαρμακοποιοί
δεν δέχονται το επιχείρημα ότι θα μειωθούν οι τιμές από
την απελευθέρωση της αγοράς ΜΥΣΥΦΑ και παραπέμπουν
στον ΠΟΥ που βάσει μελέτης του έχει εκφράσει επιφυλάξεις
επί αυτού Πάντως η χθεσινή απεργία των φαρμακοποιών
είχε σχεδόν καθολική συμμετοχή Το ερχόμενο Σάββατο
ανάλογα με τις εξελίξεις θα αποφασιστεί σε γενική συνέλευση

κλιμάκωση των αντιδράσεων

Ικανοποιημένοι από τα φαρμακεία
Χθες ο ΠΦΣ δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα πρόσφατης

έρευνας της ALCO για τα φαρμακεία η οποία
κατέδειξε ότι το 93 των πολιτών είναι ικανοποιημένο
από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν ενώ
το 85 απευθύνεται πάντα στο ίδιο φαρμακείο Ενας
στους τρεις χρειάστηκε να πάει το τελευταίο εξάμηνο
σε φαρμακείο μετά τις 8.30 μ.μ Το 65 των πολιτών πιστεύει

ότι τα φαρμακεία θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο
ωράριο και το 26 ελεύθερο

Η διαπραγμάτευση
δεν έχει κλείσει
λέει αφήνοντας
ανοικτό το ενδεχόμενο

να μην υπάρχει
το μέτρο στην τελική

συμφωνία
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