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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φροντίζουμε για την επάρκεια της αγοράς φαρμάκων
Πα την επάρκεια των φαρμάκων

στην ελληνική αγορά διαβεβαιώνει ο

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Ελλάδος ΣΦΕΕ Σε ανακοί
νωσή του ο Σύνδεσμος επισημαίνει
ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία
με το υπουργείο Υγείας ώστε να αντιμετωπίζονται

οι όποιες δυσλειτουργίες

Ο ΣΦΕΕ που εκπροσωπεί θυγατρικές

πολυεθνικών και ελληνικές εταιρίες

φαρμάκων ξεκαθαρίζει ότι
ειδικά το ζήτημα της Υγείας πρέπει

να μείνει έξω από τον πολιτικό πυρε
τό των επόμενων ημερών και τον κυνισμό

όσων βρίσκουν ευκαιρία να
κερδίσουν από τη μεγάλη αγωνία
των Ελλήνων πολιτών

Και καταλήγει σημειώνοντας ότι
ως μια ενιαία δύναμη οι εταιρίες

μέλη του ΣΦΕΕ παραμένοντας προσηλωμένες

στην ηθική τους υποχρέωση
απέναντι στους'Ελληνες πολίτες

και τη χώρα διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει

η ίδια επάρκεια φαρμάκων
που υπήρχε και πριν από την ανακοίνωση

του δημοψηφίσματος Και
φροντίζουμε από τη δική μας πλευρά

να ανατροφοδοτείται κανονικά η
αλυσίδα φαρμάκων προσκαλώντας

τους πάντες να κάνουν το ίδιο
Βρισκόμαστε

σε συνεχή συνεργασία με
το υπουργείο Υγείας ώστε να αντιμετωπίζονται

οι όποιες δυσλειτουργίες

Π Κουρουμπλής
Εξασφαλίσουμε την
επάρκεια των φαρμάκων

Την ίδια στιγμή από το γραφείο
του υπουργού Υγείας Παναγιώτη
Κουρουμπλή εξεδόθη χθες το μεσημέρι

ανακοίνωση στην οποία υπο¬

γραμμίζονται μεταξύ άλλων τα εξής
Ο κ Παναγιώτης Κουρουμπλής

κατέστησε σαφές ότι πρωταρχικός
στόχος είναι όλοι οι πολίτες σε κάθε
σημείο της χώρας να έχουν επαρκή
πρόσβαση στο φάρμακο και κατ επέκταση

στο αγαθό της Υγείας Παράλληλα

ζήτησε από τη φαρμακοβιομηχανία
να τηρηθεί η νόμιμη υποχρέωση

διατήρησης αποθεμάτων
τουλάχιστον 90 ημερών όπως ορίζει
ο νόμος Οι εκπρόσωποι του χώρου
φαρμακοβιομηχανία φαρμακαπο¬

θήκες φαρμακεία διαβεβαίωσαν τον
υπουργό ότι θα συνεχιστεί ο πλήρης
και απρόσκοπτος εφοδιασμός της αγοράς

με τις συνήθεις ποσότητες
φαρμάκου

Επισημαίνεται ακόμη ότι σε συνέχεια

οδηγίας του υπουργού αναφορικά

με προγραμματισμένες πληρωμές
του ΕΟΠΥΥ

Σήμερα Δευτέρα 29.6.201 5 στις 4
μ.μ πιστώθηκε ποσό ύψους 75 εκατομμυρίων

ευρώ στους λογαριασμούς

των φαρμακοποιών Ποσό που

αντιστοιχεί στο 50 της οφειλής για
τις συνταγές του μηνός Μαρτίου

Ποσό ύψους 1 1 εκατομμυρίων ευρώ

που αφορούν σε δαπάνες των ασφαλισμένων

του ΕΟΠΥΥ βρίσκονται

στις τράπεζες και θα πιστωθούν
στους λογαριασμούς των δικαιούχων

Εντός του Ιουλίου όπως είχε
προγραμματιστεί

θα υλοποιηθεί η καταβολή

ποσού ύψους 45 εκατομμυρίων
ευρώ για πληρωμή των φαρμακευτικών

εταιρειών
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Φαρμακαποθήκες δίνουν
σκευάσματαμόνομετρητοιβ
ΤΟΙΣ μετρητοίς ζητούν να πληρωθούν ορισμένες φαρμακαποθήκες
για να εκτελέσουν τις παραγγελίες των φαρμακοποιών εντείνοντας
την ανησυχία των ασθενών και ιδιαίτερα των χρόνιων πασχόντων

για την επάρκεια φαρμάκων στην αγορά ΓΓ αυτό ο Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός Σύλλογος ΠΦΣ με μια αυστηρή ανακοίνωσή του
καλεί το υπουργείο Υγείας να παρέμβει προκειμένου να προφυλαχτεί

η αγορά από τους εμπόρους φαρμάκων Ειδικότερα σύμφωνα

με την ανακοίνωση του ΠΦΣ φαίνεται ότι κάποιοι που επιχειρούν

μέσω του χονδρεμπορίου φαρμάχων δεν συναισθάνονται την

αγωνία του ελληνικού λαού Ορισμένες ιδιωυκές φαρμακαποθήκες
απαιτούν μετρητά για τις παραγγελίες από τους φαρμακοποιούς

Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας ενημερώνει

ότι οι εκπρόσωποι του χώρου φαρμακοβιομηχανίες φαρμακαποθήκες

φαρμακεία έχουν διαβεβαιώσει τον υπουργό Υγείας

Παναγιώτη Κουρουμπλή ότι θα συνεχιστεί ο πλήρης και απρόσκοπτος

εφοδιασμός της αγοράς με τις συνήθεις ποσότητες φαρμάκου

Οπως επισημαίνει ο κ Κουρουμπλής αναφορικά με τις
προγραμματισμένες πληρωμές του ΕΟΠΥΥ χθες πιστώθηκε ποσό

ύψους 75.000.000 ευρώ στους λογαριασμούς των φαρμακοποιών
ενώ 11.000.000 ευρώ βρίσκονται στις τράπεζες και θα πιστωθούν
σε παρόχους υγείας
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ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 25% ζήτηση φαρμάκων, συνταγές με το «σταγονόμετρο» και πιέσεις από αποθήκες npos
φαρμακεία για καταβολή μόνο μετρητών έχει προκαλέσει ο έλεγχος κυκλοφορίας κεφαλαίων

Αλαλούμ στην αγορά φαρμάκων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ -

ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ	

Αυξημένη 
ζήτηση φαρμάκων,

συνταγές με το «σταγονόμετρο» 
και πιέσεις από αποθήκες 

προς φαρμακεία για καταβολή
μόνο μετρητών έχει προκαλέσει ο
έλεγχος κυκλοφορίας κεφαλαίων
(capital control).

Από το περασμένο Σάββατο άνθρωποι 

συρρέουν στα φαρμακεία
για να προμηθευτούν κυρίως φαρ-
μακα για χρόνιες παθήσεις και
βρεφικά γαλατά.

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων (ΣΦΕΕ) ανακοίνωσε
ότι n τροφοδοσία της αγοράς γίνεται 

κανονικά, αλλά μεγάλη πολυεθνική 

εταιρεία σταμάτησε χθες
να διαθέτει φάρμακα, ενημερώνοντας 

την αγορά ότι η προμήθεια
θα συνεχιστεί από την επόμενη
εβδομάδα.

Η αγορά πιέζεται έντονα, με την
αύξηση της ζήτησης να εκτιμάται
στο 25%. Δεν μπορεί να καλυφθεί
επαρκώς από τα φαρμακεία για
δύο λόγους: Ο πρώτος είναι ότι
ιδιωτικές φαρμακαποθήκες ζητούν
από τους φαρμακοποιούς μετρητά.
Ο δεύτερος είναι ότι παραδίνουν
(στην καλύτερη περίπτωση) τις
ποσότητες που είχαν δώσει στα
φαρμακεία την περασμένη εβδομάδα.

Με αυτά τα δεδομένα, η πολιτεία 

προχωρεί στη λήψη μέτρων.
Σε σύσκεψη που έγινε χθες στον
ΕΟΠΥΥ αποφασίστηκε να ανασταλεί 

η χορήγηση και εκτέλεση τρίμηνων 

ή εξάμηνων συνταγών.
Αποφασίστηκε, επίσης, η απόλυτη 

εφαρμογή της συνταγογράφη-
σης με δραστική ουσία, ώστε να
καλύπτονται οι ασφαλισμένοι με
όποιο σκεύασμα διαθέτει το φαρμακείο.

Επανεξαγωγέβ
Την ίδια ώρα, διενεργείται έλεγχος 

στις εξαγωγές φαρμάκων, ώστε
να αποτραπεί το φαινόμενο των
επανεξαγωγών («παράλληλες εξαγωγές»), 

οι οποίες εντείνουν το
πρόβλημα των ελλείψεων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως
ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
(ΕΟΦ), προχωρούν σε συνολικό
έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας
και σε άμεσο έλεγχο των τριμηνιαίων 

αποθεμάτων ασφαλείας, τα
οποία προβλέπονται για περιόδους
Kpions.

To προεδρείο του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) καλεί τα
μέλη του να συνταγογραφούν με
αυστηρά επιστημονικά κριτήρια
και όχι με βάση ό,τι ζητούν οι ασθε-

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

νείς τους. Καλεσμα στους φαρμακοποιούς 

να καλύψουν με τον
καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των
πολιτών απηύθυνε χθες το διοικητικό 

συμβούλιο του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ).

Ο ΠΦΣ εισηγείται στον υπουργό
Υγείας να αναπροσαρμοστούν οι
ημερομηνίες πληρωμής των επιταγών 

τους και να καλύπτεται n
ζήτηση των φαρμακείων προς τις
αποθήκες σε σχέση με το πώς εξυπηρετούν 

τους πολίτες.
Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης 

Κουρουμπλής είχε χθες
διαδοχικές επαφές με τους εκπροσώπους 

του χώρου του φαρμάκου,
προκειμένου να συνεχιστεί και να
διασφαλιστεί η συνήθης ροή φαρμάκων 

προς νοσοκομεία και φαρμακεία.

Ζήτησε από τη φαρμακοβιομηχανία 
να τηρηθεί η νόμιμη υποχρέωση 

διατήρησης αποθεμάτων
τουλάχιστον 90 ημερών, όπως
ορίζει ο νόμος.

Οι εκπρόσωποι του χώρου (φαρμακοβιομηχανία, 

φαρμακαποθήκες, 
φαρμακεία) τον διαβεβαίωσαν

ότι θα συνεχιστεί ο πλήρης και

απρόσκοπτος εφοδιασμός της
αγοράς με τις συνήθεις ποσότητες
φαρμάκου.

Την πρόθεση της διοίκησης του
ΕΟΠΥΥ να διασφαλίσει τη ρευστότητα 

στην αγορά εξέφρασε μιλώντας 

στο «Εθνος» ο πρόεδρος του
Οργανισμού. Ο Δημήτρης Κοντός
ανέφερε πως ο ΕΟΠΥΥ δεν προτίθεται 

να καλύψει τα όποια προβλήματα 

παρουσιαστούν μέσω των
26 φαρμακείων που διαθέτει:

Ρευστότητα
«Ο ρόλος μας δεν είναι να υποκαθιστούμε 

την αγορά, αλλά να
διασφαλίζουμε ότι έχει την αναγκαία 

ρευστότητα για να λειτουργήσει. 

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστώσαμε 

σήμερα (σ.σ. χθες) τους λογαριασμούς 

των φαρμακοποιών
με 75 εκατομμύρια ευρώ, ποσό
που αντιστοιχεί στο 50% της οφειλής 

για συνταγές Μαρτίου».
Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται

να υλοποιηθεί η καταβολή ποσού
45 εκατομμυρίων ευρώ για πληρωμή 

των φαρμακευτικών εταιρειών.

«ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ» ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Αφησε xupis υλικά και
τρόφιμα νοσοκομείο
ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΙΜΑ και υλικά κινδυνεύουν 

να μείνουν και τα δημόσια 

νοσοκομεία. Μεγάλο νοσηλευτικό 

ίδρυμα της Αττικής δεν
μπόρεσε χθες να προμηθευτεί
τρόφιμα καιενδοφακούς, καθώς
ο προμηθευτής ζήτησε να του καταβληθούν 

τα οφειλόμενα. Η διοίκηση 

του νοσοκομείου αναγκάστηκε 

να καταφύγει σε άλλους
προμηθευτές, προκειμένου να

καλύψει τις ανάγκες.
Με έγγραφο-τελεσίγραφο (φωτογραφία 

γραφήματος) προς δημόσια 

νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας 

εταιρεία που τα προμηθεύει 
με τρόφιμα ανακοινώνει πως

σταματά την τροφοδοσία λόγω
συσσωρευμένων οφειλών αλλά
και κλειστών τραπεζών.
«Πλέον τελείωσε ό,τι διαθέσιμο
κεφάλαιο είχαμε για αγορές τρο- ..

φιμων για το νοσοκομείο σας, καθώς 

επίσης και για όλα τα νοσοκομεία 

στη Βόρεια Ελλάδα και
στους παιδικούς σταθμούς με
τους οποίους έχουμε σύμβαση»,
αναφέρει το έγγραφο και προσθέτει 

πως η χθεσινή παραγγελιά
(29 Ιουνίου) είναι η τελευταία
που εκτελείται
«Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις 

(τράπεζες κλειστές, οπότε
όχι αγορές, όχι καύσιμα) καταλαβαίνετε 

τη δραματική κατάσταση,
την ανωτέρα βία και την έκτακτη
ανάγκη. Πρέπει να σας δηλώσουμε 

για τελευταία φορά ότι τις παραγγελίες 

σας από δω και πέρα
Θα τις εκτελούμε μόνο εάν τηρούνται 

οι όροι πληρωμής, έτσι
ώοτε να υπάρχουν διαθέσιμο κεφάλαια 

στο ταμείο μας για αγορά
τροφίμων και καυσίμων».
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Υπάρχει επάρκεια
φαρμάκων
™νίζει ο ΣΦΕΕ

Με ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Ελλάδος τονίζει ότι
δεν τι'θεται θέμα επάρκειας
φαρμάκων και ότι ανατροφοδοτείται

κανονικά η αλυσίδα
Ειδικά το ζήτημα της Υγείας

πρέπει να μί ίνει έξω από τον
πολιτικό πυρετό των επόμενων

ημερών και τον κυνισμό
όσων βρίσκουν ευκαιρία να
κερδίσουν από την μεγάλη αγωνία

των Ελλήνων πολιτών
Ο ΣΦΕΕ εκπ(χ>σωπώντας θυγατρικές

πολυεθνικών και ελληνικές

εταιρίί ς δηλώνει ξεκάθαρα

ότι δεν πρόκειται να
μπει στο χορό των διχαστικών

λογικών Ως μια ενιαία
δύναμη οι εταιρίες μέλη του
ΣΦΕΕ παραμένοντας προσηλωμένες

στην ηθική τους υποχρέωση

απέναντι στους έλληνες

πολίτες και τη χώρα διαβεβαιώνουν

ότι υπάρχει η ίδια
επάρκεια φαρμάκων που υπήρχε

και πριν από την ανακοίνωση

του δημοψηφίσματος
Και φροντίζουμε από την

δική μας πλευρά να ανατροφοδοτείται

κανονικά η αλυσίδα

φαρμάκων προσκαλώντας
τους πάντες να κάνουν

το ίδιο Βρισκόμαστε σε συνεχή

συνεργασία με το Υπουργείο

Υγείας ώστε να αντιμετωπίζονται
οι όποιες δυσλειτουργίες

αναφέρει η σχετική
ανακοίνωση του ΣΦΕΕ
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Επάρκεια σέ φάρμακα

Διαβεβαιώσεις δτι ή επάρκεια σέ φάρμακα 

παραμένει παρέσχε χΟές ό Σύνδεσμος 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος (ΣΦΕΕ), σχολιάζοντας

τις εξελίξεις πού σχετίζονται με τούς
κεφαλαιακούς περιορισμούς. Οί εταιρείες 

μέλη τοϋ ΣΦΕΕ διαβεβαίωσαν
δτι υπάρχει ή ίδια επάρκεια φαρμάκων 

πού υπήρχε καί πρίν άπό τήν
άνακοίνωση τοϋ δημοψηφίσματος.
«Φροντίζουμε, άπό τήν δική μας πλευρά
νά ανατροφοδοτείται κανονικά ή αλυσίδα 

φαρμάκων, προσκαλώντας τούς
πάντες νά κάνουν τό ϊδιο. Βρισκόμαστε
σέ συνεχή συνεργασία μέ τό υπουργείο 

Υγείας ώστε νά αντιμετωπίζονται
οί όποιες δυσλειτουργίες», σημειώνεται 

σέ σχετική άνακοίνωση.
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Π ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Επάρκεια φαρμάκων
σε όλη τη χώρα
► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΜΕΤΡΑ για την πρόσβαση των πολιτών

στα φάρμακα σε κάθε σημείο της χώρας διαβεβαίωσε

χθες το μεσημέρι ο υπουργός Υγείας Π Κουρου
μπλής ο οποίος βρίσκεται από το περασμένο Σάββατο
σε διαρκή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
στον χώρο του φαρμάκου Το αίτημα του υπουργού είναι

να συνεχίσει η διάθεση φαρμάκων με τον ίδιο ρυθμό
που γινόταν πριν από τις τελευταίας εξελίξεις ώστε
να μη λείψει κανένα φάρμακο από νοσοκομείο και

φαρμακείο να μη βρεθεί κανένας πολίτης ακάλυπτος
Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του

υπουργείου Υγείας από την πρώτη στιγμή ο Π Κουρου
μπλής κατέστησε σαφές στους φορείς ότι πρωταρχικός
στόχος είναι όλοι οι πολίτες σε κάθε σημείο της χώρας

να έχουν επαρκή πρόσβαση στο φάρμακο και κατ
επέκταση στο αγαθό της Υγείας Παράλληλα ζήτησε
από τη φαρμακοβιομηχανία να τηρηθεί η νόμιμη υποχρέωση

διατήρησης αποθεμάτων τουλάχιστον τριών
μηνών όπως ορίζει ο νόμος Οι εκπρόσωποι του χώρου
φαρμακοβιομηχανία φαρμακαποθήκες φαρμακεία διαβεβαίωσαν

τον υπουργό σημειώνεται ότι θα συνεχιστεί
ο πλήρης και απρόσκοπτος εφοδιασμός της αγοράς με

τις συνήθεις ποσότητες φαρμάκου Επιπλέον αναφέρεται
ότι ο ΕΟΠΥΥ συνεχίζει κανονικά να πραγματοποιεί τις
προγραμματισμένες πληρωμές του

Χθες πιστώθηκαν 75 εκατ ευρώ στους λογαριασμούς
των φαρμακοποιών ποσό που αντιστοιχεί στο 50 της
οφειλής για τις συνταγές του μηνός Μαρτίου

1 1 εκατ ευρώ που αφορούν δαπάνες ασφαλισμένων
του ΕΟΠΥΥ βρίσκονται στις τράπεζες και θα πιστωθούν
τις επόμενες ημέρες στους λογαριασμούς των δικαιούχων

Εντός του Ιουλίου υλοποιείται η καταβολή ποσού

ύψους 45 εκατ ευρώ για πληρωμή των φαρμακευτικών
εταιρειών

Παράλληλα την παροχή υπηρεσιών χωρίς αμοιβή
στους αρρώστους ζήτησαν χθες από τα μέλη τους οι Ιατρικοί

Σύλλογοι θεσσαλονίκης και Αθήνας ενώ ο Πανελλήνιος

Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε από τους γιατρούς
να εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους
ανθρώπους που έχουν ανάγκη Επιπλέον να συνταγο
γραφούν φάρμακα με επιστημονικό τρόπο και σύμφωνα
με τις ανάγκες και όχι με βάση ενδεχόμενα αιτήματα
των ασθενών που μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα

ελλείψεων στην αγορά για τους πραγματικά έχοντες
ανάγκη ασθενείς
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Φόβοι για ελλείψεις φαρμάκων Με πλαφόν οι συνταγές

Capital control
και στα φαρμακεια

Καλούνται όλοι οι γιατροί
να εξυπηρετούν τους ασθενείς

όλη τη δύσκολη περίοδο

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σε
άτυπο περιορισμό της διάθεσης

φαρμάκων έχουν προχωρήσει

οι φαρμακοποιοί ενώ

μέτρα ελέγχου της συνταγογρά
φησης εξετάζει και το υπουργείο Υγείας

Ο φόβος των πολιτών για ελλείψεις

φαρμάκων μετά το capital
control οδηγεί τους φαρμακοποιούς
σε μια πτο αυστηρή διαχείριση των
φαρμάκων που έχουν στα ράφιατους
Ενδεικτικό είναι ότι υπάρχει προφορική

σύσταση του φαρμακευτικού
συλλόγου να μη χορηγούνται διπλές
και τριπλές συσκευασίεςφαρμάκων
ακόμη και στην περίπτωση που οι
πολίτες πληρώνουν τοις μετρητοίς

Αλλά και το υπουργείο Υγείας
σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει
την απαγόρευση των παράλληλων
εξαγωγών φαρμάκων καθώς και έλεγχο

τηςσυνταγογράφησης φαρμάκων

κυρίως συνταγών που αφορούν
τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα

Χθες ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής επικοινώνησε
με τους εμπλεκόμενους φορείς στην
αγορά φαρμάκου ζητώνταςνα συνεχιστεί

καινάδιασφαλιστείη συνήθης
ροή φαρμάκων προςνοσοκομεία και
φαρμακεια Ο κ Κουρουμιιλής κατέστησε

σαφέςότιπρωταρχικός στόχος
είναι όλοι οι πολίτες σε κάθε σημείο
τηςχώρας να έχουν επαρκή πρόσβαση

στο φάρμακο και κατ επέκταση
στο αγαθό της Υγείας Παράλληλα
ζήτησε από τη φαρμακοβιομηχανία
να τηρηθεί η νόμιμη υποχρέωση διατήρησης

αποθεμάτων τουλάχιστον

90 ημερών όπως ορίζει ο νόμος Οι
εκπρόσωποι του χώρου φαρμακοβιομηχανία

φαρμακαποθήκες φαρμακεία

διαβεβαίωσαν τον υπουργό
ότι θα συνεχιστεί ο πλήρης και απρόσκοπτος

εφοδιασμός της αγοράς με
τις συνήθεις ποσότητες φαρμάκου

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Σε ανακοίνωση
του ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος διαβεβαιώνει

ότι υπάρχει η ίδια επάρκεια
φαρμάκων που υπήρχε και πριν από
την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος

Και φροντίζουμε από την δική
μας πλευρά να ανατροφοδοτείται
κανονικά η αλυσίδα φαρμάκων
προσκαλώντας τους πάντες να κάνουν

το ίδιο Βρισκόμαστε σε συνεχή
συνεργασία με το υπουργείο Υγείας
ώστε να αντιμετωπίζονται οι όποιες
δυσλειτουργίες

Ωστόσο όπως μεταδίδουν τα διεθνή

πρακτορεία η επάρκεια είναι
εξασφαλισμένη για τον επόμενο
μήνα με τις πολυεθνικές να ζητούν
μέτρα απότα θεσμικάόργανατης Ε.Ε

προκειμένου να μην υπάρξουν φαινόμενα

παράλληλων εξαγωγών
Είχε προηγηθεί καταγγελία του

Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλ¬

λόγου ότι ορισμένες ιδιωτικές φαρμακαποθήκες

απαιτούν μετρητά για
τις παραγγελίες από τους φαρμακοποιούς

οι οποίοι εργάζονται στο
πάγκο εξυπηρετώντας ασφαλισμένους

και ασθενείς Στο μεταξύ ο
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
καλεί τους γιατρούς μέλη του να
εξυπηρετήσουν τους πολίτες ασθενείς

με τον καλύτερο τρόπο τη δύσκολη

αυτή περίοδο που διέρχεται ο
τόπος μας».'Οσοναφοράτα φάρμακα
αναφέρειοΠΙΣ να προσπαθούν με
κάθε τρόπο να συνταγογραιρούν με
επιστημονικότρόπο και σύμφωνα με
τις ανάγκες κάθε αρρώστου και όχι
σύμφωνα με ενδεχόμενα αιτήματα
ασθενών για προμήθεια φαρμάκων
τα οποία πιθανώς δεν θα χρησιμοποιηθούν

καιμπορείνα δημιουργηθούν
προβλήματα ελλείψεων στην αγορά
γιατους πραγματικά έχονταςανάγκη
ασθενείς

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
καλεί τα μέλη του να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους εφόσον απαιτείται
απέχοντας από τη λήψη οποιασδήποτε

ιατρικής αμοιβής εκδίδοντας
μηδενική απόδειξη παροχής υπηρεσιών

τουλάχιστον για το διάστημα
έως 6.7.2015
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Σύσταση ομάδων παρακολούθησης φαρμακευτικής κατανάλωσης
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Σε στενή παρακολούθηση της
φαρμακευτικής κατανάλωσης
έχουν προχωρήσει οι υγειονομικές

αρχές της χώρας που διαβεβαίωναν

χθες ότι προς το παρόν
υπάρχει επάρκεια φαρμάκων
Οπως ανέφερε στην Κ o πρόεδρος

του Πανελληνίου Φαρμακευτικού

Συλλόγου Κωνστ Λου
ράντος οι όποιες ελλείψεις παρατηρούνται

είναι ίδιες με εκείνες
που υπήρχαν και το προηγούμενο
διάστημα ενώ εκτιμά ότι ουσιαστικές

ελλείψεις λόγω της δύσκολης

κατάστασης στην οποία
έχει περιέλθει από το Σάββατο
η χώρα ενδέχεται να εμφανιστούν
ύστερα από 10-15 ημέρες

Χθες η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ
προχώρησε στη σύσταση Ομά

Σοβαρές ελλείψεις
ενδέχεται να εμφανιστούν

σε 10 με 15 ημέρες
δας Παρακολούθησης της φαρμακευτικής

κατανάλωσης και
Ομάδας Παρακολούθησης της
επάρκειας των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ

Οπως ανέφερε στην Κ ο
πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης

Κοντός προς το παρόν
η κατάσταση χαρακτηρίζεται
ελεγχόμενη

Ο υπουργός Υγείας Π Κου
ρουμπλής κάλεσε χθες όλους
τους εμπλεκομένους να διασφαλίσουν

τη συνήθη ροή φαρμάκων
προς νοσοκομεία και φαρμακεία
ενώ ζήτησε από τη φαρμακοβιομηχανία

να τηρηθεί η νόμιμη

Να διασφαλίσουν τη συνήθη ροή
φαρμάκων προς νοσοκομεία και
φαρμακεία ζήτησε από όλους χους
εμπλεκομένους ο Π Κουρουμπλής

υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων

φαρμάκων τουλάχιστον
90 ημερών όπως ορίζει ο νόμος

Τροφοδοσία
Δεν έλειψαν και τα προβλήματα

όσον αφορά την τροφοδοσία
των φαρμακείων κάποιες

φαρμακαποθήκες ζητούσαν να
πληρωθούν μετρητοίς για να
προμηθεύσουν φάρμακα ενώ
δεν παρείχαν τις ποσότητες
σκευασμάτων που τους ζητούσαν
τα φαρμακεία επικαλούμενες
περιορισμούς παράδοσης ποσοτήτων

από τις φαρμακευτικές
εταιρείες

Πάντως ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος
διαβεβαίωνε χθες ότι υπάρχει
n ίδια επάρκεια φαρμάκων που
υπήρχε και πριν από την ανα¬

κοίνωση του δημοψηφίσματος
Να μην υποκύψουν σε ενδεχόμενες

πιέσεις πολιτών για
άσκοπη προμήθεια φαρμάκων
ζητεί από τους γιατρούς ο Πανελλήνιος

Ιατρικός Σύλλογος
Ο ΠΙΣ κάλεσε τους γιατρούς

να συνταγογραφούν σύμφωνα
με τις ανάγκες κάθε αρρώστου
και όχι σύμφωνα με ενδεχόμενα
αιτήματα ασθενών για προμήθεια
φαρμάκων τα οποία πιθανώς
δεν θα χρησιμοποιηθούν

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
συνιστά στα μέλη του να εξυπηρετούν

πολίτες χωρίς να λαμβάνουν

αμοιβή έως και τις 6 Ιουλίου
2015 Να εξυπηρετούν δωρεάν
τους ασθενείς που αδυνατούν
να πληρώσουν καλεί τους γιατρούς

της συμπρωτεύουσας ο Ιατρικός

Σύλλογος Θεσσαλονίκης
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E2 Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

Κανένα πρόβλημα
με την επάρκεια φαρμάκων

Παραμένει

η επάρκεια σε φάρμακα

ξεκαθαρίζει σε ανακοίνωση

του ο Σύνδεσμος
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Ελλάδος μετά και την αναστάτωση
που δημιουργήθηκε λίγες ώρες μετά
την απόφαση για capital controls και το

κλείσιμο των τραπεζών
Ακολουθεί απόσπασμα της ανακοίνωσης

του ΣΦΕΕ Ειδικά το ζήτημα της
Υγείας πρέπει να μείνει έξω από τον πολιτικό

πυρετό των επόμενων ημερών και
τον κυνισμό όσων βρίσκουν ευκαιρία να

κερδίσουν από την μεγάλη αγωνία των
Ελλήνων πολιτών Ο ΣΦΕΕ εκπροσωπώντας

θυγατρικές πολυεθνικών και

ελληνικές εταιρίες δηλώνει ξεκάθαρα
ότι δεν πρόκειται να μπει στο χορό των
διχαστικών λογικών Ως μια ενιαία δύναμη

οι εταιρίες μέλη του ΣΦΕΕ παραμένοντας

προσηλωμένες στην ηθική τους
υποχρέωση απέναντι στους Ελλπνες
πολίτες και τη χώρα διαβεβαιώνουν ότι

υπάρχει η ίδια επάρκεια φαρμάκων που

υπήρχε και πριν από την ανακοίνωση
του δημοψηφίσματος Και φροντίζουμε
από την δική μας πλευρά να ανατροφοδοτείται

κανονικά η αλυσίδα φαρμάκων

προσκαλώντας τους πάντες να κάνουν
το ίδιο Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία

με το Υπουργείο Υγείας ώστε να

αντιμετωπίζονται οι όποιες δυσλειτουργίες

Παρόλα αυτά οι γνωστές Κασσάνδρες
της αντιπολίτευσης επιδιώκουν την αναστάτωση

ειδικά στους χρόνια πάσχοντες
Σε πληρωμένα και κατασκευασμένα ρεπορτάζ

γράφουν ότι μετά τον έλεγχο
των κεφαλαίων capital control έρχεται

και ο έλεγχος της συνταγογράφησης
φαρμάκων και ότι το υπουργείο Υγείας

εξετάζει το μέτρο της κατάργησης
των τριμήνων και εξαμήνων συνταγών
που αφορούν τους ασθενείς με χρόνια
νοσήματα προκειμένου να εξασφαλιστεί
απόθεμα φαρμάκων σε αυτήν τη φάση
τουλάχιστον που η αγορά έχει παγώσει
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Εντονη ανησυχία
στην αγορά φαρμάκου
Εκδηλη είναι η ανησυχία στην αγορά φαρμάκου
από την κατάσταση που εχει προκύψει λογω των

ελέγχων κεφαλαίου και των κλειστών τραπεζών
που εντείνει το στέγνωμα τιχ ρευστότητας σε
έναν χωρο που έτσι κι αλλιώς βίωνε μια μερική
στάση πληρωμών από το Δημόσιο 1 3

Πιέζουν για άμεσες πληρωμές οι φαρμακαποθήκες

Στεγνώνει
από ρευστότηταηαγοράφαρμάκου
Εντονη

είναι η ανησυχία
στην αγορά φορμάκου από
την κατάσταση που έχει

προκόψει λόγω των ελέγχων κεφαλαίου

και των κλειστών τραπεζών

που εντείνει το στέγνωμα
της ρευστότητας σε έναν χώρο

που έτσι κι αλλιώς βίωνε μια
μερική στάση πληρωμών από το
Δημόσιο Πάντως με μια πυροσβεστική

κίνηση χθες με εντο
λη του υπουργού Υγείας πιστώθηκε

ποσό ύψους 75 εκατομμυρίων

ευρώ στους λογαριασμούς
των φαρμακοποιών το οποίο αντιστοιχεί

στο 50 της οφετλης για
τις ουνταγές του μηνός Μαρτίου
ενώ ποσό ύψους 11 εκατομμυρίων

ευρώ που αφορούσε δαπάνες

των ασφαλισμένων του ΕΟ
ΠΥΥ βρίσκονται στις τράπεζες και
θα πιστωθούν στους λογαριασμούς

των δικαιούχων Να σημειώσουμε

ότι τα δίκτυα των φορ
μακείων ήδη αντιμετώπιζαν προ
βληματα από τη μείωση των τζίρων

τους και ήρθε τώρο και ο περιορισμός

κεφαλαίων να τους στερήσει

και την εναλλακτική που είχαν

από πωλήσεις άλλων προϊόντων

τα οποία αποτελούσαν
περί το 25 του ουνόλου

Το όλο κλίμα επίσης επιβάρυνε

χθες και η απαίτηση κάποιων

ολιγάριθμων φαρμακαποθηκών

να στερήσουν την πίστωση

των 2-3 μηνών που έδιναν
στα φορμακεία απαιτώντας άμεση

καταβολη μετρητών Μάλιστα
χθες ο πρόεδρος του Πανελληνίου

Φαρμακευτικού Συλλόγου Κώστας

Λουράντος κατήγγειλε ότι
κάποιοι που επιχειρούν μέσω

του χονδρεμπορίου φαρμάκων
δεν ουναισθάνονται την αγωνία
του ελληνικού λαού και την πρωτόγνωρη

κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η χώρο Ορισμένες ιδιωτικές

φορμακαποθήκες απαιτούν
μετρητά για τις παρογγελίες από
τους φαρμακοποιούς

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Οι φαρμακοποιοί ζήτησαν την
παρέμβαση του υπουργού ο οποίος

σύμφωνα με πληροφορίες ανταποκρίθηκε

άμεσα με αποτέλεσμα

να ουνετίσει μεγάλη φαρμακαποθήκη

η οποία και αποκατέστησε

τις διαδικασίες προμήθειας

φαρμάκων Τα όποια
προβλήματα εφοδιασμού προ¬

κύπτουν κρίνονται από παράγοντες

της αγοράς πως είναι
μεμονωμένα

και αντιμετωπίζονται
Χθες επίσης υπήρχε και συ

νάντηση ανάμεσα στους επικεφαλής

των φαρμακευτικών επιχειρήσεων

με τον υπουργό Υγείας

προκειμένου να αναγνώσουν

τις υπάρχουσες συνθήκες και να
διαχειριστούν την κατάσταση
όπως διαμορφώνεται

Οπως σημειώνεται από το
υπουργείο Υγείας ο κ Κου
ρουμπλής ζήτησε από τη

φαρμακοβιομηχανία

να τηρηθεί η
νόμιμη υποχρέωση διατήρησης
αποθεμάτων τουλάχιστον 90 ημερών

όπως ορίζει ο νόμος Οι εκπρόσωποι

του χώρου φαρμακοβιομηχανία

φαρμακαποθήκες
φαρμακεία διαβεβαίωσαν

τον υπουργό ότι θα σηνεχιστεί o

πλήρης και απρόσκοπτος εφοδιασμός

της αγοράς με τις σηνή
θεις ποσότητες φορμάκσυ

WO υπουργός
Υγείας

Παναγιώτης
Κουρουμπλιίς
ζήτησε από τη
φαρμακοβιομηχανία

να τηρηθεί
η νόμιμη υποχρέωση

διατήρησης
αποθεμάτων
τουλάχιστον
90 ημερών

Μ Ορισμένες
ιδιωτικές

φαρμακαποθήκες
απαιτούν μετρητά
για τις παραγγελίες

από τους
φαρμακοποιούς
κ u to ιας Λουμανιος
πβΦβδροζ ton
ΙΊανίΛλιινιου
Φαρμακευτικού
Ιυλλογου

Φροντίζουμε για επάρκεια
Χθες επίσης η διοίκηση του ΣΦΕΕ

ανέφερε πως ειδικά το ζήτημα
της υγείας πρέπει να μείνει έξω
από τον πολιτικό πυρετό των επόμενων

ημερών και τον κυνισμό
όσων βρίσκουν ευκαιρία να κερδίσουν

από τη μεγάλη αγωνία
των Ελληνων πολιτών Ως μια ενιαία

δύναμη οι εταιρείεςμέλη του
ΣΦΕΕ παρομένοντας προσηλωμένες

στην ηθική τους υποχρέωση
απέναντι στους έλληνες πολίτες

και τη χώρο διαβεβαιώνουν
ότι υπάρχει π ίδια επάρκεια φορ
μάκων που υπήρχε και πριν από
την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος

Και φροντίζουμε από τη
δική μας πλευρά να ανατροφοδοτείται

κανονικά η αλυσίδα φορ
μάκων προσκαλώντας τους πάντες

να κάνουν το ίδιο Βρισκόμαστε
σε σηνεχή συνεργασία με το

υπουργείο Υγείας ώστε να αντιμετωπίζονται

οι όποιες δυσλειτουργίες

Επίσης η διοίκηση της Πανελληνίας

Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας

ΠΕΦ με ανακοίνωση
της διαβεβαιώνει ότι λαμβάνει
όλα τα απαροίτητα μέτρο για την
πλήρη επάρκεια των νοσοκομείων

και των φορμακείων Παράλληλα

η ΠΕΦ καλεί την κυβέρνηση

να κάνει ό,τι είναι δυνατό

στο πλαίσιο των υφιστάμενων

περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίου για να διευκολύνει
τις επιχειρήσεις παραγωγής φορμακου

στην πραμήθεια των απαραίτητων

πρώτων υλών και στην
πραγματοποίηση των ζωτικών οικονομικών

σηναλλαγών τους
SID-9561247
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Δεν υπάρχει κίνδυνος
στην επάρκεια φαρμάκων

λένε οι φαρμακευτικές
Παραμένει η επάρκεια σε

φάρμακα ξεκαθαρίζει σε ανα
κοίνωσή του ο Σύνδεσμος
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Ελλάδος μετά και την
αναστάτωση που δημιουργήθηκε

λίγες ώρες μετά την
απόφαση για capital controls
και το κλείσιμο των τραπεζών

Ειδικότερα η ανακοίνωση
του ΣΦΕΕ έχει ως εξής Ειδικά

το ζήτημα της Υγείας πρέπει να μείνει έξω από τον πολιτικό πυρετό των
επόμενων ημερών και τον κυνισμό όσων βρίσκουν ευκαιρία να κερδίσουν
από την μεγάλη αγωνία των Ελλήνων πολιτών

Ο ΣΦΕΕ εκπροσωπώντας θυγατρικές πολυεθνικών και ελληνικές εταιρίες

δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να μπει στο χορό των διχαστικών
λογικών Ως μια ενιαία δύναμη οι εταιρίες μέλη του ΣΦΕΕ παραμένοντας
προσηλωμένες στην ηθική τους υποχρέωση απέναντι στους Έλληνες πολίτες

και τη χώρα διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει η ίδια επάρκεια φαρμάκων που
υπήρχε και πριν από την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος Και φροντίζουμε

από την δική μας πλευρά να ανατροφοδοτείται κανονικά η αλυσίδα
φαρμάκων προσκαλώντας τους πάντες να κάνουν το ίδιο Βρισκόμαστε σε
συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας ώστε να αντιμετωπίζονται οι
όποιες δυσλειτουργίες
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Προσπάθεια να μη φορτωθεί1 ε'να

ακόμη πρόβλημα ο ελληνικός λαός

τις επόμενες ημέρες και μέχρι να ξεκαθαρίσει

η πολιτική κατάσταση

στη χώρα πραγματοποιούν οι φορείς

στον κλάδο της Υγείας Σελ 6

Στο πλευρό τωνπολιτών
ιατροί και φαρμακοβιομηχανίες
Διευκολύνσεις στις εξετάσεις επάρκεια στα φάρμακα

Προσπάθεια

να μη φορτωθεί
ένα ακόμη πρόβλημα

ο ελληνικός λαός τις
επόμενες ημέρες και μέχρι να ξεκαθαρίσει

η πολιτική κατάσταση

στη χώρα πραγματοποιούν
οι φορείς στον κλάδο της Υγείας
Τόσο οι ιατρικοί σύλλογοι όσο
και ο φαρμακοβιομηχανίες φρόντισαν

ήδη από χθες να καθησυχάσουν

τους πολίτες εκδίδοντας

σχετικές ανακοινώσεις
προς αυτή την κατεύθυνση

Συγκεκριμένα ο Σύνδεσμος
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδος ΣΦΕΕ ζήτησε ειδικά το
ζήτημα της Υγείας να μείνει έξω
από τον πολιτικό πυρετό των επόμενων

ημερών και τον κυνισμό
όσων βρίσκουν ευκαιρία να

κερδίσουν

από την μεγάλη αγωνία
των Ελλήνων πολιτών Πρόσθεσε

δε ότι ο ΣΦΕΕ εκπροσωπώντας

θυγατρικές πολυεθνικών
και ελληνικές εταιρίες δηλώνει ξεκάθαρα

ότι δεν πρόκειται να μπει
στο χορό των διχαστικών λογι¬

κών Ως μια ενιαία δύναμη οι εταιρίες

μέλη του ΣΦΕΕ παραμένοντας

προσηλωμένες στην ηθική

τους υποχρέωση απέναντι
στους έλληνες πολίτες και τη χώρα

διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει η
ίδια επάρκεια φαρμάκων που υπήρχε

και πριν από την ανακοίνωση

του δημοψηφίσματος Και

φροντίζουμε από την δική μας
πλευρά να ανατροφοδοτείται
κανονικά η αλυσίδα φαρμάκων
προσκαλώντας τους πάντες να
κάνουν το ίδιο Βρισκόμαστε σε

συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο

Υγείας ώστε να αντιμετωπίζονται
οι όποιες δυσλειτουργίες

κατέληξε η ανακοίνωση του Συνδέσμου

Δωρεάν εξετάσεις
πρότειναν ΙΣΑ και ΙΣΘ

Στο ιοιο μοτίβο κινήθηκαν και
οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθήνας και

Θεσσαλονίκης με τον πρώτο να
καλεί τα μέλη του για παροχή ιατρικών

υπηρεσιών αφιλοκερδώς
έως και την 6η Ιουλίου όπου τα
τραπεζικά καταστήματα θα παραμείνουν

κλειστά Πιο συγκεκριμένα
και σύμφωνα με την ανακοί

νωσή του ο ΙΣΑ καλεί και συνιστά

στα μέλη του με υψηλό αίσθημα

ευθύνης αλληλεγγύης και

πίστης στον όρκο του Ιπποκράτη
να παρέχουν τις υπηρεσίες

τους εφόσον απαιτείται απέχοντας

από τη λήψη οποιασδήποτε
ιατρικής αμοιβής εκδίδοντας

μηδενική απόδειξη παροχής υπηρεσιών

τουλάχιστον για το

διάστημα έως 6 Ιουλίου
Από την πλευρά του δε ο ΙΣΘ

κάλεσε τα μέλη του να εξετάζουν

κανονικά χωρίς αμοιβή
τους ασθενείς που αδυνατούν να

πληρώσουν ανακοινώνοντας
χαρακτηριστικά ότι με δεδομένο
ότι από σήμερα το πρωί

ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση

καλούμαστε όλοι στην έκτακτη

αυτή περίσταση να συμπεριφερθούμε

ανάλογα Τις επόμενες

ημέρες όλοι εμείς οι ιατροί

της Θεσσαλονίκης θα πρέπει

με ηρεμία ψυχραιμία νηφαλιότητα

και συγκατάβαση να συνεχίσουμε

την άσκηση των καθηκόντων

μας Λαμβάνοντας υπόψη

την έκτακτη οικονομική δυσκολία

των συμπολιτών μας το
Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί
να εξυπηρετείτε στο διάστημα
αυτό τους ασθενείς κανονικά
χωρίς να λαμβάνετε αμοιβή από
όσους αδυνατούν και έχουν ανάγκη

ιατρικών υπηρεσιών τονίζει
η ανακοίνωση του ΙΣΘ
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Διασφάλιση Ομαλής
Διάθεσης Φαρμάκων
της Φαρμασερβ Λίλλυ

Η Φαρμασερβ Λιλλυ σε ανακοίνωση

της διαβεβαιώνει τους Έλληνες

πολίτες ότι θα εξακολουθήσει
να εφοδιάζει κανονικά

την Ελληνική

αγορά με όλα
τα φαρμακευτικά
της ιδιοσκευάσματα

λαμβάνοντας
υπόψη τις δυσκολίες

που περνά η

χώρα μας τη δεδομένη

χρονική στιγμή και γνωρίζοντας

τη μεγάλη σημασία που έχει η

αδιάλειπτη λήψη των φαρμάκων από

τους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία
σημειώνει σε συνεργασία μί το Υπουργείο

Υγείας τον ΕΟΦ τους επαγγελματίες

υγείας τις φαρμακαποθήκες

τα φαρμακεία και τα νοσοκομεία

θα εργαζόμαστε για την
απρόσκοπτη πρόσβαση των Ελλήνων

ασθενών στα φάρμακα της εταιρείας

μας σε όλη την Ελλάδα
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