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Καλούμαστε όλοι στην έκτακτη
αυτή περίσταση να συμπεριφερθούμε
ανάλογα διευκρινίζει ο πρόεδρος του
ΙΣΘ Θανάσης Εξαδάκτυλος

Προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών από ιδιωτικές
κλινικές ιδίως σε επείγουσες περιπτώσεις εγχειρήσεων προκαλεί
η αδυναμία για την ανάληψη μεγάλων χρηματικών ποσών απά

τράπεζες

Εξυπηρετήστε tous ασθενεί

xcopis να λάβετε αμοιβή
Κάλεσμα npos ôXous tous Yiatpoùs ins θεσσαλονικιά να εξυπηρετούν tous ασθενεί
κανονικά xcopis να παίρνουν χρήματα από ôoous έχουν ανάγκη ιατρικών υπηρεσιών
αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν απηύθυνε ο laTpmôs ZùMoyos θεσσαλονίκη ΙΣΘ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εκκληση του Ια

τρικού Συλλόγου
θεσσαλονίκη
npos τα μέλη του

ΜΑΡΙΑ ΛΙΤΟΥ
mlitou@ekdotiki qr

Με
δεδομένο ότι

ζούμε μια πρωτόγνωρη

κατάσταση

καλούμαστε
όλοι στην έκτακτη αυτή περίσταση να
συμπεριφερθούμε ανάλογα

Tis επόμενεε ημέρεε όλοι εμεϊβ οι
ιατροί ms Θεσσαλονικιά θα πρέπει με
ηρεμία ψυχραιμία νηφαλιότητα και συγκατάβαση

να συνεχίσουμε την άσκηση

των καθηκόντων μαβ
αναφέρει χαρακτηριστικά
η ανακοίνωση του ΙΣΘ

Λαμβάνονται υπόψη
την έκτακτη οικονομική
δυσκολία των συμπολπών
μα5 το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου μα£
αποφάσισε και καλεί όλα τα μέλη μαε να
εξυπηρετούν στο διάστημα αυτό tous
ασθενείε κανονικά xcopis να λαμβάνουν
αμοιβή από ôoous αδυνατούν και έχουν
ανάγκη ιατρικών υπηρεσιών διευκρινίζει

ο πρόεδροε του ΙΣΘ Θανάσηε Εξαδά
κτυλοε

Οι ιδιωτικές κλινικές
Στο μεταξύ προβλήματα στην εξυπηρέτηση

των ασθενών έχει προκαλέσει
η αδυναμία tous να προμηθευτούν

τα χρηματικά ποσά που χρειάζονται για
λόγουε υγείαε από Tis τράπεδχ Oncos

εξηγεί στον Αγγελιοφόρο ο πρόεδροε
ms Πανελλήνιοι Evûxms Ιδιωτικών Κλινικών

Γρηγόρηβ Σαραφιανόε υπάρχουν
κλινικέε οι οποίεε σταμάτησαν να δέχονται

πιστωτικέβ κάρτεε Αυτό σημαίνει

ότι ιδιωτικά νοσοκομεία δέχονται μόνο
μετρητά από tous πολίτεε orous onoious
παρέχουν υπηρεσίεε υγείαε

Αυτό npos το παρόν έχει συμβεί
σε ορισμένουε ιατρικούε ομίλουε ms
Αθήναε Στις περισσότερεχ περιπτώσει
nàvrcos οι πολίτεβ εξυπηρετούνται πλη
ρώνονταβ tois μετρητοίε ή με πιστωτική
κάρτα Διαφορετικά είναι υποχρεωμένοι
να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση
δηλώνονται ότι μετά το népas ms εην
βολήβ ελέγχου κεφαλαίων θα καλύψει τα
έξοδα τονίζει ο κ Σαραφιανόε

Οι δυσκολίες
Ontos προσθέτει δεν υπήρξε αναφορά
για αναβολή etunnpémcms σοβαρού

περιστατικού Πάντωε οι δυσκολίεβ που
έχουν προκύψει είναι πολλέε Για παράδειγμα

évas ασθενήε μπορεί να πρέπει
να υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική
επέμβαση kôotous 5.000 ευρώ αλλά είτε
να μη διαθέτει τα μετρητά είτε το υψηλό
αυτό όριο στην πιστωτική του κάρτα

Σύμφωνα με τον κ Σαραφιανό τα
φέσια λόγω ms οικονομικά Kpions
έχουν εκτοξευτεί στα ύψη όλο το τελευταίο

διάστημα και οι κλινικέβ δε δέχονται
εισαγωγέε ασθενών xcopis προπληρωμή
ή κατάθεση υπεύθυνηε δήλωσηε καθώε
πρέπει και aurès να πληρώσουν tous
προμηθευτέε cpapμàκωv οξυγόνου κΛπ
με μετρητά

Οι συμβάσεις με ΕΟΠΥΥ
Την ίδια ώρα οι ιδιώτεε πάροχοι βρίσκονται

ανημέτωποι και με mv αβεβαιό
τητα για το μέλλον των συμβατικών tous
σχέσεων με τον ΕΟΠΥΥ Οι συμβάσειε
λήγουν σήμερα 30 Ιουνίου και ôncos

φαίνεται θα υπάρξει άτυπη παράταση
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Ο ΣΦΕΕ θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα
Τα απαραίτητα μέτρα ώστε όλα τα μέλη του να

εφοδιάζουν κανονικά την ελληνική αγορά φαρμάκου

προτίθεται να πάρει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ ο οποίος εκφράζει
την υποστήριξη των πολυεθνικών φαρμακευτικών

επιχειρήσεων στους Ελληνες οι οποίοι δοκιμάζονται
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 Ελληνες 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
υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του
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I

ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Την κατάργηση των υποχρεωτικών
εκπτώσεων rebate και της

αυτόματης επιστροφής clawback
από όλα τα κοινωφελή ιδρύματα
προνοιακού χαρακτήρα αποφάσισε
το υπουργείο Υγείας Το μέτρο αναμένεται

να ανακουφίσει οικονομικά
τις συγκεκριμένες δομές ενώ με την
υπαγωγή τους στο κλειστό νοσήλιο
προβλέπεται η αποζημίωσή τους από

τον ΕΟΠΎΎ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

προς τους ασφαλισμένους
του οργανισμού

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

που παραχώρησε χθες ο υπουργός

Υγείας Παναγιώτης Κου
ρουμπλής εξήγησε ότι η εν λόγω απόφαση

ελήφθη προκειμένου να
στηρίξουμε τις προνοιακές δομές οι
οποίες λόγω των μνημονιακών
rebate και clawback που τους επέβαλαν

οι προηγούμενες κυβερνήσεις
κινδύνευαν να αφανιστούν

Σύμφωνα με τον κ Κουρουμπλή
rebate και clawback είχαν οδηγήσει
σε μείωση του ημερήσιου νοσηλίου
ανά ασθενή από 34 στα 20 ευρώ με
αποτέλεσμα οι προνοιακές δομές να
αντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα

λόγω περιορισμένων οικονομικών

πόρων
Προχωρούμε σ αυτή την κίνηση

για να πάρουν μια ανάσα αυτά τα ιδρύματα

Κάποιος πρέπει να νοιαστεί

για τους αδυνάμους κι αυτοί δεν
είναι οι δανειστές τόνισε χαρακτηριστικά

ο υπουργός Υγείας σημειώ

Τέρμα το rebate και το clawback
για όλες τις προνοιακές δομές

νοντας ότι το αίτημα των θεσμών για
περικοπή 900 εκατομμυρίων ευρώ
από την Πρόνοια είναι διαστροφικό
και καταστροφικό

Ο κ Κουρουμπλής ανακοίνωσε επίσης

την ένταξη των δομών ημερήσιας

διαβίωσης γνωστών και ως
προστατευόμενα διαμερίσματα

στο κλειστό νοσήλιο δηλαδή πλέον
θα αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες

που παρέχουν από τον ΕΟΠΥΥ
Εντός των ημερών αναμένεται η έκδοση

σχετικής υπουργικής απόφασης

Το υπουργείο Υγείας προχωρά ε¬

πίσης στην σύνταξη νέου νομοσχεδίου
που θα καθορίζει το καθεστώς

λειτουργίας των δομών φροντίδας
χρονίως πασχόντων ατόμων Στόχος
είναι μέσω αξιοκρατικών κριτηρίων
λειτουργίας να γνωρίζει ανά πάσα
στιγμή το κράτος πως λειτουργούν
οι συγκεκριμένες δομές

Τέλος προς οικονομική ανακούφιση

των προνοιακών ιδρυμάτων ο
κ Κουρουμπλής ανακοίνωσε ότι καταργεί

τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες

και ο οικονομικός έλεγχος τους
πλέον θα γίνεται από κρατικούς φορείς

Στηρίζουμε το ΟΧΙ
Σχολιάζοντας την πολιτική κατάσταση

ο υπουργός Υγείας την χαρακτήρισε

δύσκολη μέρα αλλά στα δύσκολα

φαίνονται οι καλοί καπετάνιοι
Ο ελληνισμός όμως έχει εμπειρία
στις δυσκολίες έχει γερό DNA

και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά
με έγγραφο του υπουργείου Υγείας
το οποίο φέρεται ότι εστάλη στις διοικήσεις

των νοσοκομείων και προτρέπει

έμμεσα για τη στήριξη του όχι

στο δημοψήφισμα ο κ Κουρου¬

μπλής τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση
οφείλουμε να στηρίξουμε το ΟΧΙ

Αν όμως η κυβέρνηση δεχθεί
την περικοπή των 900 εκατ ευρώ από

την Πρόνοια όπως έχει προταθεί
από τους θεσμούς εγώ θα παραιτηθώ

Στην επιμονή των δημοσιογράφων
για την ύπαρξη του εγγράφου

ο υπουργός Υγείας το χαρακτήρισε
ενημερωτικό σημείωμα

Δεν θα επιτρέψω
φαινόμενα μαυρανοριτιομου
στην Υγεία

Τέλος ο κ Κουρουμπλής ξεκαθάρισε
σε όλους τους τόνους ότι δεν θα

γίνουν ανεκτά φαινόμενα μαυραγο
ριτισμού στο θέμα των φαρμάκων

Οα μετανιώσει σκληρά όποιος επιχειρήσει

να εκμεταλλευθεί την κατάσταση

Υπήρξε φαρμακαποθήκη
στην Αθήνα που εκβιαστικά ζητούσε

μόνο μετρητά για να παραδώσει
φάρμακα στα φαρμακεία αλλά με τη
δική μας βούληση το ζήτημα αντιμετωπίστηκε

Δεν θα επιτρέψω φαινόμενα

μαυραγοριτισμού στην Υγεία

Επίσης τόνισε ότι μέχρι τώρα κανένα

νοσοκομείο δεν έχει αντιμετωπίσει

λειτουργικό πρόβλημα και έλλειψη

υλικών Υπάρχουν διαθέσιμα
164 εκατ ευρώ άμεσα διαθέσιμα
για τα νοσοκομεία αν υπάρξει οποιοδήποτε

πρόβλημα κατέληξε ο υπουργός

Υγείας
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Εκλεισεκάθεπαράθυρο
συμβιβασμού με

διάγγελμα ο Toinpas
ΜΠΟΡΕΙ ο Αλέξης Τσίπρας στην τηλεοπτική συνέντευξη
που έδωσε στην EFT να υποστήριξε ότι δεν είναι

πρωθυπουργός

παντός καιρού μιλώντας στην ουσία για παραίτηση

και εκλογές αν βγει το ναι στο δημοψήφισμα
χθες όμως ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος αποκάλυψε
τη νέα γραμμή της κυβέρνησης Σύμφωνα με αυτήν
αν την Κυριακή επικρατήσει το ναι η κυβέρνηση θα
βάλει την υπογραφή της στη συμφωνία και θα οδηγήσει

τη χώρα σε εκλογές τον Σεπτέμβριο Η πλευρά της
κυβέρνησης υποστηρίζει ότι η συμφωνία δεν χρειάζεται

να κυρωθεί από τη Βουλή εφόσον θα έχει προηγηθεί
το δημοψήφισμα απαιτείται όμως να περάσουν από

τη Βουλή οι εφαρμοστικοί νόμοι Αυτό θα το κάνει η νέα
κυβέρνηση που θα προκύψει τον Σεπτέμβριο Το ερώτημα

βέβαια είναι πώς θα αντέξει οικονομικά έως τότε

η χώρα χωρίς να ψηφιστούν τα μέτρα και πώς οι δανειστές

θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση Οπως και να
έχει αυτό το σενάριο μοιάζει πρόχειρο και ελλιπές αφού
κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τις δυναμικές που θα
αναπτυχθούν μετά τη Δευτέρα

Ούτε μία συγγνώμη
0 πρωθυπουργός στο χθεσινό του διάγγελμα αν και εμφανώς

αγχωμένος αυτήν τη φορά έδειξε να μην κάνει
πίσω και έκλεισε κάθε παράθυρο συμβιβασμού πριν
από το δημοψήφισμα Ουσιασηκά επρόκειτο για μια επίκληση

στο συναίσθημα των Ελλήνων αφού ήταν εμφανής
η προσπάθειά του να πείσει ότι το ερώτημα του δημοψηφίσματος

δεν είναι ναΓ ή όχι στο ευρώ αφού
η θέση της χώρας είναι στην ευρωζώνη και στο ευρώ
Γι αυτό ξεκαθάρισε ότι θα είναι και τη Δευτέρα στο τραπέζι

των διαπραγματεύσεων
Τελικά πάντως δεν έκανε την κίνηση που περίμεναν
οι εταίροι-δανειστές Παράλληλα ο πρωθυπουργός

κατηγόρησε όσους απεργάζονται σενάρια περί δοτού
πρωθυπουργού και κατηγόρησε τους ξένους για ης κλειστές

τράπεζες Ομως δεν είπε ούτε μία συγγνώμη προς
τους συνταξιούχους που ταλαιπωρήθηκαν Τέλος επιχείρησε

να καθησυχάσει όσους ανησυχούν για ης καταθέσεις

τους
Ν Εϋευθερόγϋου
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Τα ακριβά σκευάσματα
πίσω στα φαρμακεία
ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ στους ασθενείς με
σκλήρυνση κατά πλάκας ρευματοειδή

αρθρίτιδα αλλά και με πολλές άλλες
σοβαρές ασθένειες προκαλεί η πρόθεση

του υπουργείου Υγείας να αποσύρει
τα φάρμακα υψηλού κόστους από

τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ
και να τα επιστρέψει στα φαρμακεία της
γειτονιάς

Το έργο το έχουμε ξαναδεί γι αυτό

φοβόμαστε ότι θα λείψουν τα ακριβά

φάρμακα από την ελληνική αγορά
ανέφεραν στη δημοκρατία έγκυρες
πηγές Σύμφωνα με πληροφορίες εάν
τελικά συμβεί κάτι τέτοιο τότε ο κίνδυνος

των παράλληλων εξαγωγών είναι
πλέον ορατός Και αυτό γιατί μετά το
προσωρινό λουκέτο που μπήκε στις ελληνικές

τράπεζες δεν υπάρχει ρευστότητα
στην αγορά όποτε δεν αποκλείεται

κάποιες φαρμακαποθήκες αλλά
και εταιρίες να προτιμήσουν να πουλήσουν

τα φάρμακα υψηλού κόστους
σε χώρες που έχουν υψηλότερες τιμές
από την Ελλάδα

Ηδη ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος μελετά την πρόταση του

υπουργείου Υγείας και ενδεχομένως
να τη δεχτεί με την προϋπόθεση να
μπορεί να εξοφλεί τις εταιρίες όταν θα
πληρώνονται και οι φαρμακοποιοί από
τον ΕΟΠΥΎ
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Καβγάς για προπαγανδιστικό mail στο υπουργείο Υγείας

Ο νπονογός ΥγείαςΠαναγιώτης
Κονρσνμπλής

ΣΦΟΔΡΗ αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στην
ηγεσία του υπουργείου Υγείας και στον βουλευτή
του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Λοβέρδο

Αφορμή στάθηκε ένα e-mail που μετατράπηκε
σε εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας και προτρέπει
τους παραλήπτες να ψηφίσουν Οχι στο επικείμενο

δημοψήφισμα
Να διαβαστεί προσεκτικά γιατί αποτελεί τη βάση

του ΟχΓ στο δημοψήφισμα της Κυριακής αναφέρεται

χαρακτηριστικά και μάλιστα παρατίθεται και
η σχετική επιχειρηματολογία

Αμεσα αντέδρασε ο κ Λοβέρδος σημειώνοντας
ότι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας

υπηρεσιακώς δηλαδή σε e-mail που έφυγε από το

γραφείο του και κατευθύνθηκε στις υπηρεσίες αλλά

και στην υψηλότερη από αυτόν πολιτική ηγεσία
του υπουργείου τον κ Παναγιώτη Κουρουμπλή
τον αναπληρωτή υπουργό Ανδρέα Ξανθό ενσωμάτωσε

ένα non paper που διακινεί ο ΣΥΡΙΖΑ για το
ότι πρέπει να πούμε Οχι στο δημοψήφισμα και
στο τέλος κάτι σαν προκήρυξη ανέφερε και πρόσθεσε

ότι όποιος επιβάλλει capital control μετράει
μέρες
Από την πλευρά του πάντως ο κ Κουρουμπλής

με δηλώσεις του δήλωσε παντελή άγνοια επί του
θέματος
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Ο εφιάλτης
των 10.500

νεφροπαθών
για 60 ευρώ

Τι θέλουν να
μας πεθάνουν

ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ εφιάλτη
τους ζουν αυτές τις μέρες οι
10.500 νεφροπαθείς της χώρας

μας οι οποίοι υποβάλλονται

σε αιμοκάθαρση καθώς

αδυνατούν να μπουν
στις ουρές της ντροπής των
τραπεζών για να πάρουν τα
60 ευρώ που δεν φτάνουν
ούτε για ταξί

Σύμφωνα με τον πρόεδρο

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Νεφροπαθών
ΠΟΝ Γρήγορη Λεοντόπου
λο οι νεφροπαθείς μέρα παρά

μέρα κάνουν επί τέσσερις
ώρες αιμοκάθαρση στο νοσοκομείο

Δεν είναι λοιπόν
δυνατόν να στέκονται τη μία
μέρα που έχουν για να

ξεκουραστούν

στις ουρές για
να πάρουν χρήματα Επιπλέον

ακόμα και εάν κάποιος
συνοδός τούς βοηθήσει να
πάρουν το εξευτελιστικό ποσό

των 60 ευρώ αυτό δεν
φτάνει ούτε για τα οδοιπορικά

τους αφού οι άνθρωποι
που ζουν κυρίως στην περιφέρεια

και στα νησιά διανύουν

ακόμα και 100 χιλιόμετρα
πηγαινέλα για το νοσοκομείο

που διαθέτει Μονάδα
Αιμοκάθαρσης

Τρόμος
Τι θέλουν να μας πεθάνουν

Ποιος από εμάς έχει
την αντοχή να περιμένει με
τις ώρες σε αυτές τις ουρές
Ποιος από εμάς ακόμα και
εάν πει ότι είναι νεφροπαθής

μέσα σε αυτό το κλίμα
όπου επικρατούν ο τρόμος
η αγανάκτηση και ο πανικός
θα καταφέρει να εξυπηρετηθεί

με προτεραιότητα όταν
υπάρχουν 85χρονοι που
περιμένουν από το χάραμα
έξω από τις τράπεζες είπε
αγανακτισμένος στη δημοκρατία

ο κ Λεοντόπουλος
Σημειώνεται όη οι νεφροπαθείς

λαμβάνουν μηναίο επίδομα

αναπηρίας ύψους 340
ευρώ τα οδοιπορικά ύψους
230 ευρώ και τη σύνταξη
εάν κάποιος έχει εργαστεί
και έχει ένσημα

Οι νεφροπαθείς απαιτούν

από τον υπουργό Υγείας
να υπάρχει ένα ταμείο

στις τράπεζες μόνο για τα

άτομα με ειδικές ανάγκες
προκειμένου να εξυπηρετούνται

άμεσα
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10. ΟΙ ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ ΘΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΙΩΣΟΥΝ

Μέσο: . . . . . . . . .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .02/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .02/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 35

Οι μαυραγορίτες
θα το μετανιώσουν

Αφού διαβεβαίωσε ότι κανένα φάρμακο δεν λείπει από νοσοκομείο ή
φαρμακείο ο υπουργός Υγείας Π Κουρουμπλής προειδοποίησε όσους σκέφτονται
να κερδοσκοπήσουν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή ενώ κάλεσε και τους φορείς
της Υγείας να δείξουν αλληλεγγύη

► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

εν λείπει κανένα φάρμακο από νοσοκομείο ή φαρμακείο
Κανένας πολίτης δεν είναι ακάλυπτος επανέλαβε χθες
ο υπουργός Υγείας Π Κουρουμπλής στη διάρκεια προγραμματισμένης

συνέντευξης Τύπου στην Αριστοτέλους
Κατέστησε ωστόσο σαφές ότι δεν θα επιτρέψει φαινόμενα
μαυραγοριτισμού στην Υγεία και πρόσθεσε ότι θα

μετανιώσει

σκληρά οποίος επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί
την κατάσταση εξηγώντας ότι υπήρξε φαρμακαποθήκη
στην Αθήνα που εκβιαστικά ζητούσε μόνο μετρητά για να
παραδώσει φάρμακα στα φαρμακεία ζήτημα που αντιμετωπίστηκε

άμεσα Επιπλέον επισήμανε ότι μέχρι τώρα
κανένα νοσοκομείο δεν έχει αντιμετωπίσει λειτουργικό

πρόβλημα και έλλειψη υλικών Υπάρχουν διαθέσιμα 164
εκατ ευρώ άμεσα διαθέσιμα για τα νοσοκομεία αν υπάρξει

οποιοδήποτε πρόβλημα εξήγησε ο υπουργός
Νωρίτερα το πρωί η έκκληση του Π Κουρουμπλή από

τηλεοράσεως ΑΝΤΙ προς τους φαρμακοποιούς να επιδείξουν

την πρέπουσα ευαισθησία στους ασθενείς που
αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της συμμετοχής στα

φάρμακα χαρίζοντάς τους αυτό το ποσό έφερε την αντίδραση

των φαρμακοποιών Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος
του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κ Λουρά
ντος ξεκαθαρίζει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του

υπουργείου να καταργήσει τις συμμετοχές των ασφαλισμένων

που επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση και είναι
ιδιαίτερα υψηλές αλλά και ότι τα φαρμακεία αδυνατούν

να ανταποκριθούν και σε αυτή τη δαπάνη την ώρα που

καθημερινά πιστώνουν το ασφαλιστικό σύστημα από τα
ελάχιστα ταμειακά τους διαθέσιμα

Οι πληρωμές του ΕΟΠΥΥ έρχονται ως προκαταβολή
ύστερα από μακρόχρονες καθυστερήσεις και στη

σημερινή συγκυρία αποτελούν χαρτιά και όχι μετρητά
Οφείλουμε να προστατεύσουμε το ασφαλιστικό σύστημα
τους ασφαλισμένους και την αξιοπρέπειά μας πρόσθεσε
ο Κ Λουράντος Στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ο Π Κουρουμπλής

υπαινίχθηκε και τη διάθεση των Φαρμάκων
Υψηλού Κινδύνου από τα ιδιωτικά φαρμακεία αντί των
φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ που τα διαθέτουν μέχρι σήμερα
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ επισημαίνει ότι ενδεχομένως να
αποδέχονταν μια τέτοια πρόταση υπό προϋποθέσεις
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ΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ
ΔΟΜΩΝ

Κατάργηση
rebate και
clawback

ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ των προνοιακών δομών με την κατάργηση

των υποχρεωτικών εκπτώσεων rebate και
της αυτόματης επιστροφής clawback που ισχύει
από τον τρέχοντα μήνα ανακοίνωσε χθες στη συνέντευξη

Τύπου ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης
Κουρουμπλής

Το μέτρο θα ανακουφίσει οικονομικά τα κοινωφελή
ιδρύματα προνοιακού χαρακτήρα αφού το κλειστό
νοσήλιο η ημερήσια αποζημίωση ανά άτομο ύψους
34 ευρώ στο οποίο θα υπάγονται από εδώ και στο

εξής θα αποζημιώνεται ακέραιο Με την υποχρεωτι¬

κή έκπτωση και την αυτόματη επιστροφή τα 34 ευρώ
έπεφταν στα 18-20 εξήγησε ο υπουργός

Προχωράμε σ αυτή την κίνηση για να πάρουν μία
ανάσα αυτά τα ιδρύματα Αν τα αφήσουμε στην τύχη
τους με τα μνημονιακά rebate και clawback θα κλείσουν

Κάποιος πρέπει να νοιαστεί για τους αδύναμους
κι αυτοί δεν είναι οι δανειστές τόνισε χαρακτηριστικά
ο υπουργός Υγείας προσθέτοντας ότι το αίτημα των
θεσμών για περικοπή 900 εκατομμυρίων ευρώ από
την Πρόνοια είναι διαστροφικό και καταστροφικό
Επιπλέον ο υπουργός ανακοίνωσε την κατάργηση των

ελέγχων από ιδιωτικές εταιρείες που επιβαρύνουν
τις δομές και την αντικατάσταση τους από κρατικούς
φορείς

Παράλληλα το υπουργείο Υγείας θα καθορίσει εκ
νέου το καθεστώς λειτουργίας των δομών ενώ θα συνάψει

εκ νέου συμβάσεις οι οποίες κληρονομήθηκαν
από τα διάφορα προ ΕΟΠΥΥ ταμεία στο υπερ-ταμείο
με τους παρόχους που πληρούν τα κριτήρια καθώς
υπάρχουν παραδείγματα προς μίμηση και παραδείγματα

προς αποφυγή εξήγησε ο ειδικός συνεργάτης
του υπουργού κ Αυγουλάς ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ



12. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
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Ενημέρωση
ειδικού τύπου

©©Για το έγγραφο που εστάλη από
το υπουργείο Υγείας μέσω email
στους διοικητές των νοσοκομείων
και το οποίο τους προτρέπει να ταχθούν

υπέρ του όχι στο επικείμενο
δημοψήφισμα μίλησε χθες ο υπουργός

Π Κουρουμπλής κατά τη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου Ο κ
Κουρουμπλής χαρακτήρισε το έγγραφο

αυτό ενημερωτικό σημείωμα
αλλά έσπευσε να προσθέσει

ότι σε κάθε περίπτωση οφείλουμε
να στηρίξουμε το όχι Μάλλον
κάποιοι στο κυβερνητικό επιτελείο
έχουν μπερδέψει την ενημέρωση
με την προπαγάνδα



13. ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
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Πλήρης εξάρτηση
Β Εξαρτημένος απά τη δραχμή φέρεται
άτι είναι και ο Δημήτρης Γιαννακάπου
λσς αντιπρόεδρος της Βιανέξ Κάπως
έτσι ερμηνεύουν πολλοί τα άσα δήλωσε
χθες στη Μεγάλη Βρετανία σε εκδήλωση

για τα Διαμάντια της Επιχειρηματικότητας

Εμείς στο δημοψήφισμα στηρίζουμε

το οχι για να μην υποκύψουμε
στον εκβιασμό των δανειστών δήλωσε
ο Δ Γιαννακόπουλος παραλαμβάνοντας
το βραβείο του Κάποιοι τον χειροκρότησαν

και κάποιοι άλλοι φώναξαν ντροπή
και αποχώρησαν οι υπόλοιποι έμειναν
να παρακολουθήσουν τη συνέχεια



14. ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ο Π ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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Αν περικοπούν 900 εκατ για την πρόνοια

Απειλεί με παραίτιιοη
ο Π Κουρουμπλής
Με παραίτηση απειλεί ο

υπουργός Υγείας αν η
κυβέρνηση δεχτεί συμφωνία

που να περιέχειτην περικοπή
των 900 εκατ ευρώ που δίδονται

για την πρόνοια στη χώρα μας
Αυτό δήλωσε χθες ο κ Παναγιώτης

Κουρουμπλής κατά την
παρουσίαση των φορολογικών
αλλαγών στις μονάδες πρόνοιας
Αναφερόμενος στις δραματικές
πολιτικές εξελίξεις και τη στάση
του πρωθυπουργού ο κ Κουρουμπλής

σχολίασε ότι στα δύσκολα
φαίνεται ο καλός καπετάνιος

προσθέτοντας ωστόσο ότι γνωρίζαμε

πως ο δρόμος που επιλέξαμε
για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας

του λαού μας δεν θα είναι
στρωμένος με ροδοπέταλα Εμφανίστηκε

αισιόδοξος πάντως για
την έκβαση αυτής της κατάστασης
διότι όπως είπε χαρακτηριστικά
οι Ελληνες έχουν ανθεκτικό

DNA
Για τις δομές πρόνοιας ο κ

Κουρουμπλής ανακοίνωσε ότι όλες
οι ημιαυτόνομες μονάδες πρόνοιας

όπου δηλαδή παρέχονται ημερησίως

και όχι σε μόνιμη χρόνια

βάση υπηρεσίες υγείας σε άτομα
με αναπηρία σωματική η ψυχική
θα διέπονται πλέον από το καθεστώς

αποζημίωσης των νοσηλίων
του ΕΟΠΥΥ Επίσης είπε ότι όλες
οι προνοιακές δομές προστατευόμενης

διαβίωσης θα εξαιρεθούν
από τη μνημονική διάταξη άρθρο
100 του μεσοπρόθεσμου προγράμματος

που τις υποχρεώνει στην
καταβολή claw back και rebate

δηλαδή στα φορολογικά μέτρα που
έχουν θεσπιστεί για τις ιδιωτικές
κλινικές και τις φαρμακευτικές
εταιρείες

Στη χώρα μας υπάρχουν 70
στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης

όπου παρέχονταιυπηρεσίες σε
350 άτομα ασφαλισμένους του
ΕΟΠΥΎ καιο Οργανισμόςθα τους
καλύπτει με 7 εκατ ευρώ τον χρόνο

Επίσης υπάρχουν 170 κοινωφελή

ιδρύματα σε όλη τη χωρα όπου

ο Οργανισμός θα αποζημιώνει
πλέον τους δικούς του ασφαλισμένους

με το απλό νοσήλιο
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ΦΑΡΜΑΚΑ

Δεν δέχονται ή δεν παραδίδουν παραγγελίες

φαρμάκων πολλές πολυεθνικές εταιρείες

Σελ 10

Πιθανόν να μην εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι από διαγνωστικά και εργαστήρια

Σήμα κινδύνου για κατάρρευση
του συστήματος Υγείας

Οι εισαγωγικές εταιρείες
και οι διεθνείς οίκοι που αποτελούν

τους προμηθευτές μας

απαιτούν πλέον άμεση εξόφληση

των παραγγελιών μας

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αναστάτωση
επικρατεί

στους πολίτες για την επάρκεια

φαρμάκων στη
χώρα μας ενώ από την ερχόμενη
εβδομάδα ορατός είναι ο κίνδυνος
τα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια

να μην εξυπηρετούν τους
ασφαλισμένους Όπως ανακοίνωσε

ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών

Διαγνωστικών Κέντρων
οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις

δημιουργούν μια απίστευτη οικονομική

ασφυξία στην αγορά
Μπροστά σ αυιήν τη διαμορφούμενη

κατάσταση υποστηρίζει
ο ΠΑΣΙΔΚ οι εισαγωγικές εταιρείες

και οι διεθνείς οίκοι που
αποτελούν τους προμηθευτές μας
απαιτούν πλέον άμεση εξόφληση
τωνπαραγγελιών μας Η απαίτηση
αυτή οδηγεί επί της ουσίας στην
αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας

των μονάδων μας εντός του
προσεχούς χρονικού διαστήματος

Και καταλήγει Ως εκ τούτου

σας γνωστοποιούμε ότι με
μεγάλη δυσκολία αλλά με αίσθημα
κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης
θα συνεχίσουμε την απρόσκοπτη
λειτουργία της παροχής των ιατρι¬

κών υπηρεσιών μας τουλάχιστον
μέχρι το δημοψήφισμα Για το
μετέπειτα χρονικό διάστημα αν οι
συνθήκες της αγοράς παραμείνουν

οι ίδιες ή και χειρότερες
δηλαδή το ενδεχόμενο να βρεθεί
η χώρα μας εκτός ευρώ θα αναγκαστούμε

να περιοριστούμε σε
παροχή ιατρικών υπηρεσιών χωρίς

να έχουμε πλέον τη δυνατότητα

πίστωσης των ασφαλιστικών
ταμείων

Την ίδια στιγμή οι φαρμακοποιοί
που εκπροσωπούν τα διευρυμένα

φαρμακεία Φαρμακευτικό
Αναπτυξιακό Ινστιτούτο Ελλάδος

ΦΑΝΙΕ δηλώνουν ότι οι ανακοινώσεις

περί επάρκειας φαρμάκων
και ομαλής λειτουργίας της

αγοράς είναι αποπροσανατολιστικές
Συγκεκριμένα σε ανακοί

νωσή τους οι διευρυμένοι φαρμακοποιοί

τονίζουν Η πραγματικό¬

τητα είναι ότι η σχέση του φαρμάκου

με την Ευρωπαϊκή Ενωση
είναι απόλυτα εξαρτημένη Ηδη
σε μόλις 48 ώρες το πρόβλημα
γίνεταιμεγάλο Οι ελλείψεις φαρμάκων

όπως ανέφερε πρώτος ο
Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά είναι
ήδη σημαντικές

Υποστηρίζουν μάλιστα ότι οι
περισσότερες πολυεθνικές εταιρείες

που διατηρούν πρωτότυπα
και απαραίτητα φάρμακα δεν δέχθηκαν

ή δεν παρέδωσαν παραγγελίες

Οι συναλλαγές ζητείται να
γίνονται μόνο με μετρητά με αποτέλεσμα

να υπάρχουν φάρμακα
που δεν μπορούμε να προμηθευτούμε

Στην πράξη το σύστημα
υγείας καταρρέει διαπιστώνουν
οι φαρμακοποιοί και ζητούν από
τους αρμοδίουςνα φροντίσουν για
τη λήψη μέτρων Και ενώ εντείνεται

η αγωνία των πολιτών για την

επάρκεια φαρμάκων ο υπουργός
Υγείας Παναγιώτης Κουοουμπλής
κάλεσε χθες τους φαρμακοποιούς
με δηλώσεις του σε τηλεοπτικό

σταθμό να μην εισπράτιουν τη
συμμετοχή των ασφαλισμένων στα
φάρμακα ώστε να τους διευκολύνουν

αυτή τη δύσκολη περίοδο
Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου ΠΦΣ
Κωνσταντίνος Λουράντος πέταξε

το γάντι στον κ Κουρουμπλή
δηλώνοντας χαρακτηριστικά Είναι

σιη διακριτική ευχέρεια του
υπουργείου να καταργήσει τις
συμμετοχές των ασφαλισμένων
που επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση

και είναι ιδιαίτερα υψηλές

Εξήγησε ότι τα φαρμακεία
αδυνατούν να ανταποκριθούν και
σε αυτή τη δαπάνη την ώρα που

καθημερινά πιστώνουν το ασφαλιστικό

σύστημα από τα ελάχιστα
ταμειακά τους διαθέσιμα Ενδεικτικά

ανέφερε τις πληρωμές του
ΕΟΠΥΥ που έρχονται ως προκαταβολή

μετά από μακρόχρονες
καθυστερήσεις και σιτι σημερινή
συγκυρία αποτελούν χαρτιά και
όχι μετρητά

Σχετικά με τη διάθεση των
Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από
τα φαρμακεία ο κ Λουράντος
σημειώνει ότι οι φαρμακοποιοί
ενδεχομένως να αποδεχόντουσαν
μια τέτοια πρόταση με προϋποθέσεις

μεταξύ των οποίων θα είναι
και η δυνατότητα να εξοφλούν τις
εταιρείες όταν θα πληρώνονται
από τον ΕΟΠΥΥ
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Ο κρατικός
μηχανισμός
στην υπηρεσία
του ΟΧΙ
Εγγραφα συστάσεις σε Δ Υ

Εγγραφα που προτρέπουν τους δημοσίους

υπαλλήλους να ψηφίσουν
Οχι στο δημοψήφισμα της Κυριακής

διακινούνται τις τελευταίες
μερες στις δημόσιες υπηρεσίες από
αρμοδίους Είναι μία από τις μεθόδους

διαχείρισης της λαϊκής βούλησης

που έχει επιλέξει n κυβέρνηση
Κατά τα άλλα αφίσες και

φέιγ βολάν με το Οχι έχουν κατακλύσει

τους κεντρικούς δρόμους
ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ προβαίνουν σε
πόρτα-πόρτα κατήχηση υπέρ του
Οχι ενώ αυτοσχέδια προεκλογικό
περίπτερα έχουν στηθεί σε αθηναϊκές

συνοικίες για την ενημέρωση

των περαστικών
Ενα τεράστιο πανό με το ΟΧΙ

στη λιτότητα κρεμόταν για ώρες
χθες στην πρόσοψη του υπουργείου
Οικονομικών στο Σύνταγμα καθώς
προφανώς δεν επαρκούσε η κυβερνητική

σχετική ιστοσελίδα ή το τηλεοπτικό

σποτ υπέρ του Οχι που
είχε ανεβάσει το Μαξίμου στο
Διαδίκτυο Σελ 20
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«Λαϊκή βούληση» κατόπιν υπουργικών email
Ί'ης ΜΑΡΙΛΗΣ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα πρέπει να
είναι ο μόνος ξένος που ακόμα
σκέφτεται σοβαρά μήπως βγάλει
εισιτήριο για Ελλάδα. Οχι για διακοπές 

φυσικά, αλλά για επιμορφωτικό 

τουρισμό. Με την ευκαιρία
του δημοψηφίσματος, βλέπετε,
ο Βορειοκορεάτης ηγέτης θα έχει
την ευκαιρία να παρακολουθήσει
τις νέες μεθόδους διαχείρισης
της λαϊκής βούλησης. Το σχετικό
σεμινάριο θα μπορούσε να έχει
τίτλο «Υπουργική προπαγάνδα:
όχι ή ναι;», και είναι βέβαιον πως
για την παρουσίασή του οι υπουργοί 

του ΣΥΡΙΖΑ θα διαγκωνίζονταν 
όπως οι ηλικιωμένοι στα ATM.

Παρότι πρώτος στη σειρά μοιάζει, 

δικαιωματικά, να είναι ο Γιά-
νης Βαρουφάκης, που εχθές περήφανος 

είδε να κρέμεται απ' το
γραφείο του στο υπουργείο πάνω
απ' την πλατεία Συντάγματος ένα
πανό δύο ορόφων με μήνυμα «όχι
εκβιασμούς - λιτότητα», ο Παναγιώτης 

Κουρουπλής έχει κι
εκείνος πιθανότητες: όταν έμαθε
πως οι διοικητές των νοσοκομείων
λαμβάνουν κατευθείαν απ' το
υπουργείο του γραμμή υπέρ του

«όχι» σε πύρηνο email, εκείνος
απάντησε πως «πρόκειται απλώς
για ενημερωτικό σημείωμα».

Τόσο «ενημερωτικό», όσο και
το δελτίο Τύπου με τα διακριτικό
του υπουργείου Εσωτερικών nou
εξέδωσε η Γενική Γραμματεία
Ισότητας Φύλων, για να αποθεώσει 

τις «γυναίκες που έχουν μάθει 

να είναι αγωνίστριες» και θα
πουν «ένα ηχηρό ΟΧΙ στις πολιτικές 

λιτότητας». Κι αν μερικές
ώρες αργότερα το δελτίο Τύπου
αποσύρθηκε, έμειναν οι φωτογραφίες 

του στο Ιντερνετ να θυμίζουν 

πόσο εύκολα κυλά η προπαγάνδα 

όταν έχεις κρατικό κανάλι 

να τη διοχετεύσεις.
Αλλά καθώς n κατήχηση παραδοσιακά 

γίνεται πόρτα-πόρτα,
δεν αρκεί ούτε η ιστοσελίδα που
δημιούργησε η κυβέρνηση για
να διατυμπανίσει το «όχι»
(www.referendum20 1 5gov.gr) ,

ούτε οι αφίσες στις κολώνες, ούτε ê
τα άπειρα χαρτάκια στα πεζοδρό- |
μια, ούτε καν τα τραπεζάκια με 1
τις καρέκλες και τις ομπρέλες ξ
που έχουν απλωθεί στις γειτονιές 1

κι έχουν για σημαία το λευκό §

«όχι» σε μπλε φόντο. Αλλωστε
τα στελέχη της νεολαίας του ΣΥ-

Ο κυβερνητικός
και ο κομματικός μηχανισμός 

του ΣΥΡΙΖΑ
χρησιμοποιούν κάθε
μέσο για να επηρεάσουν 

την κοινή γνώμη.

Πανό υπέρ του «Οχι» στο υπουργείο 

Οικονομικών.

ΡΙΖΑ που χθες το πρωί μοίραζαν
στο Σύνταγμα φυλλάδια με το περήφανο 

«όχι» που προτάσσουν
έναντι του ταπεινωμένου «ναι»,
ήταν πολύ σαφή.

Εξαγριωμένοι έμποροι
Οι νεαροί πρόσχαρα μας εξήγησαν 

πως οργανώθηκαν σε επίπεδο 

νομαρχιακό, μαζεύτηκαν
το προηγούμενο βράδυ στα γραφεία, 

πήραν απ' το κόμμα υλικό
κι ενθάρρυνση, και βγήκαν στους
δρόμους αναβαπτισμένοι. Κι έτσι
κάπως βρέθηκαν οι καταστηματάρχες 

στα Πατήσια εχθές το
πρωί αντιμέτωποι με τους κήρυκες 

του «όχι»: τις ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ 

που κάνουν πεζές περιπολίες 

μέσα κι έξω απ' τα καταστήματα, 

για να προσηλυτίσουν πιστούς 

στη νέα θρησκεία του δημοψηφίσματος. 

Το ότι συνήθως
μέσα στα μαγαζιά δεν βρίσκουν
πελάτες αλλά εξαγριωμένους εμπόρους, 

προφανώς εντάσσεται
στο πλαίσιο της επιμόρφωσης
των νεοσσών του κόμματος, που
μαθαίνουν από μικροί στα βάσανα 

του να είσαι Συριζαίος. Τουλάχιστον, 

οι προβληματισμοί
τους προβάλλονται σ' όλα τα κρα¬

τικό MME, τα οποία η κυβέρνηση
τελευταία μεταχειρίζεται όπως
σι Μπολσεβίκοι την «Πράβντα».

Καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί
να κάνει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο 

Ειδήσεων ό,τι έκανε η Ζωή
Κωνσταντοπούλου στο Κανάλι
της Βουλής, οι αναποφάσιστοι
ψηφοφόροι μπορούν να μπουν
στο ΑΠΕ, να διαβάσουν τα 8 διαφορετικά 

άρθρα υπέρ του «όχι»
που έχουν αναρτηθεί, από τον
«Τελευταίο Στεναγμό» του Λάκη
Λαζόπουλου, μέχρι την «Ανάγκη
του φόβου» του Σ. Ασδραχά.

Σε περίπτωση που δεν πειστούν 

ούτε έτσι, χρόνος υπάρχει.
Το Μέγαρο Μαξίμου, άλλωστε,
έχει ήδη ρίξει στο Ιντερνετ το
πρώτο τηλεοπτικό σποτ υπέρ
του «όχι».

Αν αδημονείτε να το απολαύσετε 

σε οθόνη μεγαλύτερη του
υπολογιστή σας, συντονιστείτε
άμεσα: λογικά, το σποτ θα κάνει
πρεμιέρα στην κρατική ΕΡΤ.
Εκτός κι αν το παίξει πρώτο το
Κανάλι της Βουλής. Πιθανώς,
μαζί με την ένθερμη δήλωση υποστήριξης 

του συντρόφου ηγέτη
απ' τη μακρινή Βενεζουέλα Μα-
δούρο...



18. ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .02/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .02/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 21

Με δανεισμό μεταξύ ταμείων
πληρώνονται οι συντάξεις
Η στάση πληρωμών του Δημοσίου προς τρίτους
οδηγεί σε συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας νοσοκομεία, 

προμηθευτές και επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή 

καταρρέουν και τα κρατικά έσοδα, δεδομένου
ότι επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα «πάγωσαν»
οποιαδήποτε πληρωμή προς την εφορία. Συνολικά
στο εξάμηνο η κυβέρνηση δεν κατάφερε να πληρώσει 

4,6 δισ. ευρώ σε φορείς του δημοσίου και
προμηθευτές, με αποτέλεσμα να έχει στερέψει η
αγορά από χρήμα και να αδυνατεί να εκπληρώσει
με τη σειρά της τις υποχρεώσεις προς ξένους προμηθευτές 

και Δημόσιο. Στο μεταξύ με εσωτερικά
δάνεια από Ταμείο σε Ταμείο πληρώνονται οι συντάξεις, 

τακτική που ίσως να μην μπορέσει το κράτος 

να επαναλάβει στα τέλη του μήνα λόγω της έλλειψης 

ρευστότητας. Σελ. 22
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Παροχές εξήγγειλε ο Κουρουμπλής
Ικανοποιεί αιτήματα ττρονοιακών μονάδων λίγα 24ωρα πριν από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος

Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Σε εξαγγελίες για την ικανοποίηση
πάγιων αιτημάτων των προνοι
ακών μονάδων λίγα μόλις 24ωρα
πριν από τη διεξαγωγή του κρίσιμου

δημοψηφίσματος για τη
χώρα προχώρησε χθες ο υπουργός
Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής
Σε συνέντευξη Τύπου παρουσία
εκπροσώπων των ιδρυμάτων και
της Εκκλησίας που επίσης διαχειρίζεται

προνοιακές μονάδες
ο κ Κουρουμπλής ανακοίνωσε

την κατάργηση των μέτρων claw
back μηχανισμός αυτόματης επιστροφής

της υπέρβασης δαπάνης
και rebate υποχρεωτικό έκπτωση
στα νοσήλια που δίνει ο ΕΟΓΓΥΎ
σε ιδρύματα πρόνοιας καθώς και
τη θέσπιση ημερήσιου νοσηλίου
που θα καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ

στις στέγες υποστηριζόμενης
διαβίωσης για άτομα με νοητική
αναπηρία Ο κ Κουρουμπλής
άδραξε την ευκαιρία να επιτεθεί
κατά της πρότασης των δανειστών

για περικοπές στον χώρο της Πρόνοιας

χαρακτηρίζοντας την δια
στροφική και δεσμεύθηκε ενώπιον

όλων ότι εάν η κυβέρνηση
δεχθεί το συγκεκριμένο αίτημα
αυτός θα παραιτηθεί

Σύμφωνα με τον κ Κουρουμ
πλή από τον τρέχοντα μήνα καταργούνται

οι κρατήσεις μέσω
claw back και rebate από το νοσήλιο

στις προνοιακές δομές
προκειμένου αυτές όπως είπε
να μπορέσουν να πάρουν μία

ανάσα Σημειώνεται ότι από τα
34,63 ευρώ κλειστό ημερήσιο νοσήλιο

οι τελικές αποδοχές των
μονάδων με όλες τις κρατήσεις
δεν ξεπερνούσαν τα 20 ευρώ
Επιπλέον ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει

στην υπογραφή συμβάσεων
με τις στέγες υποστηριζόμενης
διαβίωσης ατόμων με νοητική
αναπηρία στις οποίες Θα καταβάλλεται

ημερήσιο νοσήλιο για
κάθε φιλοξενούμενο το οποίο
Θα κυμαίνεται από 40 έως 70
ευρώ την ημέρα Σημειώνεται

ότι έως τώρα οι δομές αυτές δεν
λαμβάνουν επιχορηγήσεις και
χρηματοδοτούνται από τους γονείς

των φιλοξενούμενων ατόμων
Τέλος ο υπουργός εξήγγειλε ό,τι
καταργείται n υποχρέωση συνεργασίας

των προνοιακών δομών
με ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες
για τον έλεγχο των οικονομικών
τους απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ

Οπως είπε τον έλεγχο Θα

αναλάβουν δημόσιες υπηρεσίες
Εν τω μεταξύ την έντονη αντίδραση

του Πανελληνίου Φαρμακευτικού

Συλλόγου προκάλεσε
η χθεσινή δημόσια σύσταση του
κ Κουρουμπλή προς τους φαρμακοποιούς

να δείξουν κατα

Καταργούνται τα μέτρα
claw back και rebate
στα νοσήλια που δίνει
ο ΕΟΠΥΥ σε ιδρύματα
πρόνοιας

νόηση και να μη ζητούν τη συμμετοχή

των ασφαλισμένων στο
φάρμακο το διάστημα αυτό Είναι

στη διακριτική ευχέρεια του
υπουργείου να καταργήσει τις
συμμετοχές των ασφαλισμένων
που επέβαλε n προηγούμενη κυβέρνηση

και είναι ιδιαίτερα υψηλές
απάντησε ο πρόεδρος του

ΠΦΣ Κωνσταντίνος Λουράντος
και πρόσθεσε Τα φαρμακεία
αδυνατούν να ανταποκριθούν
και σε αυτή τη δαπάνη την ώρα
που καθημερινά πιστώνουν το
ασφαλιστικό σύστημα από τα
ελάχιστα ταμειακά τους διαθέσιμα

Οι φαρμακοποιοί δεν περίμεναν

τη σύσταση του υπουργού

Υγείας για επίδειξη ανθρωπιάς
δήλωσε ο πρόεδρος του

Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Κυριάκος Θεοδοσιά
δης που τόνισε ότι εάν πραγματικά

θέλει να βοηθήσει τους
ανθρώπους που η κυβέρνησή
του έστειλε στις ουρές των τραπεζών

ας νομοθετήσει όλα τα

φάρμακα να χορηγούνται χωρίς
συμμετοχή του ασφαλισμένου

Χθες ο υπουργός ερωτώμενος
για την επάρκεια φαρμάκων στην
ελληνική αγορά αφού τόνισε ότι
είναι σε συνεχή επαφή με τους
εμπλεκόμενους φορείς φαρμακεία

φαρμακαποθήκες και
φαρμακοβιομηχανίες

υποστήριξε
ότι μέχρις στιγμής τα πράγματα
βαίνουν πολύ καλά Προειδοποίησε

ωστόσο ότι δεν θα επιτρέψει

μαυραγοριτισμό σημειώνοντας

θα το μετανιώσει πολύ
σκληρά όποιος προσπαθήσει να
εκμεταλλευθεί τη συγκυρία

Σε μία κίνηση στήριξης των
οικογενειών των θανόντων εν
μέσω της σφοδρότατης κρίσης
στην οποία βρίσκεται η χώρα
προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων
ο οποίος ανακοίνωσε χθες ότι οι
συγγενείς των θανόντων δεν
είναι υποχρεωμένοι να καταβά
λουν άμεσα τα δημοτικά τέλη
κοιμητηρίου και ταφής στα κοιμητήρια

ευθύνης του
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Ρεπορτάζ

Με την αγωνία για την επόμενη

μέρα ζουν οι ασθενείς
στη Θεσσαλονίκη Όσοι πηγαίνουν

από χθες στα φαρμακεία

για να προμηθευτούν τα
φάρμακα τους ρωτούν εάν
και τις επόμενες ημέρες θα

υπάρχει επάρκεια κι αν θα
πρέπει να ανησυχούν Οι
φαρμακοποιοί από την
πλευρά τους προσπαθούν να
τους καθησυχάσουν συνιστώντας

ψυχραιμία και διαβεβαιώνοντας

ότι προς το
παρόν δεν υπάρχει πρόβλημα

Της Νικολέττας Μπούκα
nikolettabouka@yahoo.gr

Την
ίδια στιγμή ωστόσο οι ίδιοι

βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα

καθώς υπήρξαν καταγγελίες

κυρίως στην Αθήνα ότι
τρεις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες ζητούν
προπληρωμή με μετρητά για ορισμένες
παραγγελίες φαρμάκων ή βάζουν ακόμη
και πλαφόν έως και 200 ευρώ για κάθε
παραγγελία φαρμακείου Το γεγονός αυτό
αναμένεται να οδηγήσει σε ελλείψεις φαρμάκων

στην ελληνική αγορά με ό,τι κινδύνους

συνεπάγεται κάτι τέτοιο για τους
ασθενείς Τελικώς χρειάστηκε η παρέμβαση

του υπουργού Υγείας έπειτα από
αίτημα του προέδρου του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου Κωνσταντίνου
Λουράντου προκειμένου όπως είπε να
προφυλαχθεί η φαρμακευτική αγορά από
τους λίγους μέχρι στιγμής εμπόρους φαρ
μάκων που απαιτούν μετρητά για τις παραγγελίες

Ο κ Κουρσυμπλής τηλεφώνησε
στους τρεις φαρμακαποθηκάριους που
δημιούργησαν το πρόβλημα ζητώντας να
κατανοήσουν το κλίμα που επικρατεί
Έτσι ο εφοδιασμός των φαρμακείων συνεχίζεται

με πίστωση και όχι με μετρητά
Βέβαια και ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών

Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι
συνεχίζει να δίνει φάρμακα με πίστωση
στα φαρμακεία της πόλης Ωστόσο επισημαίνει

ότι εάν η υπάρχουσα κατάσταση
συνεχιστεί δεν αποκλείεται να εξετάσει
την εφαρμογή άλλων μέτρων όπως ορισμό
πλαφόν στις παραγγελίες των φαρμακοποιών

που θα μπορεί να εξυπηρετεί
Προς το παρόν επικρατούν ηρεμία και

ψυχραιμία Έρχονται οι ασθενείς και ρωτάνε

τι γίνεται με τα φάρμακα αλλά δεν
παρατηρείται πανικός Κι εμείς προσπαθούμε

να τους καθησυχάσουμε δηλώνει
στη Μ ο γραμματέας του ΦαρμΛίκευτιχσύ
Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΦΣΘ Διονύσης
Ευγενίδης

Πάντως ο ΦΣΘ απέστειλε επιστολή
στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με κοινοποίηση

στον υπουργό Υγείας τον υπουργό

Οικονομικών και το διοικητή της Τρά

Κανένας πολίτης δεν θα μείνει ακάλυπτος διαβεβαιώνει ο υπουργός

Φάρμακα Ανησυχία για πλαφόν
στις παραγγελίες και ελλείψεις στα

Υπουργείο Υγείας
Έχουν ληφθεί τα

απαραίτητα μέτρα
Τη διαβεβαίωση ότι έχουν ληφθεί
όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο
πολίτης σε κάθε σημείο της χώρας
να έχει πρόσβαση στα απαραίτητα
γι αυτόν φάρμακα δίνει το υπουργείο
Υγείας Συμφωνά με πληροφορίες
του ΑΠΕ-ΜΠΕ έπειτα από συνεχείς
συσκέψεις και επαφές με όλους τους
θεσμούς που εμπλέκονται στο χώρο
του φαρμάκου ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής φωτ
τους ζήτησε να συνεχίσουν να διαθέτουν

τα φάρμακα με τον ίδιο ρυθμό
που έκαναν και πριν από τις τελευταίες

εξελίξεις Στόχος είναι να μη
λείψει κανένα φάρμακο από τα φαρμακεία

τα νοσοκομεία και κανένας
πολίτης να μη βρεθεί ακάλυπτος
Οι φορείς που εμπλέκονται στο φάρμακο

διαβεβαίωσαν τον κ Κουρουμ
ηλη ότι δεν θα υπάρξουν εκτροπές
και του είπαν ότι θα συνεργαστούν
προκειμένου να διατηρηθεί το στοκ
των 90 ημερών σε φάρμακα το
οποίο ισχύει σε κάθε περίπτωση Παράλληλα

το υπουργείο Υγείας έδωσε
εντολή στον ΕΟΠΠΥ να αρχίσει να
εξοφλεί μέρος των οφειλών του προς
τρίτους
Σύμφωνα με την οδηγία του υπουργού

αναφορικά με προγραμματισμένες

πληρωμές του ΕΟΠΥΥ ανακοινώθηκαν

τα εξής
• Χθες 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 11 εκατομμυρίων ευρώ
που αφορούν δαπάνες των ασφαλισμένων

του ΕΟΠΥΥ βρίσκεται στις
τράπεζες και θα πιστωθεί στους λογαριασμούς

των δικαιούχων
• Εντός του Ιουλίου όπως είχε προγραμματιστεί

θα υλοποιηθεί η καταβολή

ποσού ύψους 45 εκατομμυρίων
ευρώ νια πληρωμή των φαρμακευτικών

εταιρειών

πεςας της Ελλάδας σχετικά με την ομαλή
διακίνηση των φαρμάκων

Οι φαρμακοποιοί της χώρας ως υπεύθυνοι

για τη χορήγηση των φαρμάκων
απαραιτήτων για τη δημόσια υγεία και
τη ςωή των συνανθρώπων μας σας καλούμε

να λάβετε όλα εκείνα τα μέτρα που
είναι απαραίτητα για την ομαλή διακίνηση
των χρηματικών ποσών μεταξύ ΕΟΠΥΥ

φαρμακοποιών φαρμακαποθηκών και
φαρμακευτικών εταιρειών Με τον τρόπο
αυτό θα μπορέσει να γίνει εφικτή η απρόσκοπτη

διακίνηση των φαρμάκων και η
τροφοδοσία της φαρμακευτικής αγοράς
Σε διαφορετική περίπτωση οι κίνδυνοι
για τη δημόσια τγεία θα είναι απρόβλεπτοι

τονίζει ο ΦΣΟ και προσθέτει ότι
με δεδομένο ότι το φάρμακο δεν είναι

ένα κοινό εμπόρευμα θεωρούμε ότι είναι
επιβεβλημένο όπως η οικονομική προσέγγιση

στη διακίνησή του να μη γίνεται
με τα ίδια κριτήρια όπως των υπολοίπων
προϊόντων

ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Με την αγωνία όμως ζουν και οι χρόνιοι
ασθενείς οι οποίοι όπως ομολογούν
προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα

με την προμήθεια των φαρμάκων
τους αλλά αν συνεχιστεί η κατάσταση
αυτή τότε δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσουν

Επικοινωνούν μαζί μας ασθενείς και
ρωτάνε για το τι θα συμβεί Κι εμείς ρωτάμε

αν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα
και δεν βρίσκουν τα φάρμακα τους αλλά
μέχρι τώρα δεν μας έχει αναφερθεί κάτι
Ωστόσο ανησυχούμε και ζητούμε από το
υπουργείο Υγείας να προσπαθήσει να διασφαλίσει

την ομαλή διακίνηση των φαρμάκων

τονίζει στη Μ ο πρόεδρος του
Συλλόγου Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης
Χρήστος Καραγκιόζης

Παράλληλα αναφέρει ότι στα συντα

Προς το παρόν επικρατούν
ηρεμία και ψυχραιμία Ερχονται
οι ασθενείς και ρωτάνε τι γίνεται
με τα φάρμακα αλλά δεν
παρατηρείται πανικός
Κι εμείς προσπαθούμε να τους
καθησυχάσουμε
διονυχης Ευγενίδης
γραμματεασ φσθ

Δεν έχουμε να πληρώσουμε τους
προμηθευτές φαρμάκων τους
χρωστάμε πάνω από ένα χρόνο
και συνεπώς δεν ξέρουμε τι θα
γίνει τις επόμενες ημέρες
με τη διακοπή των προμηθειών
Κάποια από τα φάρμακα που
ακόμη έχουμε επαρκούν για μία
βδομάδα κάποια για ΙΟ μέρες
και κάποια άλλα για 20 ημέρες
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Προς το παρόν δεν μας έχει
ενημερώσει κάποιος
προμηθευτής ότι θέλει να
πληρώνεται μετρητά αλλιώς θα
σταματήσει να μας προμηθεύει
Ελπίζω να μην αλλάξει αυτό
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΈΛΙΑΔΗΣ
διοικητής ΤΟΥ ΑΧΕΠΑ

Γιατροί Δωρεάν παροχή υπηρεσιών
Την ομαλή εξυπηρέτηση των ασθενών

χωρίς να λαμβάνουν αμοιβή
από όσους αδυνατούν και έχουν ανάγκη
ιατρικών υπηρεσιών στο διάστημα μέχρι
το δημοψήφισμα όπου όλοι αντιμετωπίζουν

έκτακτες οικονομικές δυσκολίες
προτείνει στα μέλη του ο Ιατρικός Σύλλογος

Θεσσαλονίκης ΙΣΘ
Με δεδομένο ότι από χθες 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 τονίζει ο ΙΣΘ
Σε ανάλογη κίνηση προέβη και ο Ιατρικός

Σύλλογος Αθηνών καλώντας και
συνιστώντας 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
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Ρεπορτάζ

Υγείας Π Κουρουμπλής

νοσοκομεία
γογραφούμενα ακριβά φάρμακα των νεφροπαθών

δεν υπάρχει συμμετοχή των
ασθενών Αν όμως γίνει οτιδήποτε και
χρειαστεί κάποιος να πληρώσει από την
τσέπη του στον ιδιωτικό τομέα αυτό είναι
αδύνατον αφού ο μέσος όρος του κόστους
μιας συνταγής είναι 1.000 ευρώ

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις Εάν
τραβήξει σε μάκρος η κατάσταση ανησυχούμε

τόσο για την προμήθεια των φαρμάκων

μας διότι για μας υπάρχουν πρωτότυπα

κι όχι γενόσημα όσο και για την
προμήθεια των φίλτρων αιμοκάθαρσης
Κι αυτό διότι τα τελευταία δύο χρόνια τα
χρήματα προκαταβάλλονται και φυσικά
σε μετρητά επισημαίνει ο κ Καραγκιόζης

Στο μεταξύ με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδος ΣΦΕΕ διαβεβαιώνει ότι υπάρχει
επάρκεια φαρμάκων

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 ελλήνων πολιτών

Ο ΣΦΕΕ εκπροσωπώντας θυγατρικές
πολυεθνικών και ελληνικές εταιρείες

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

επισημαίνει ο ΣΦΕΕ

Κάθε φορά εκτοξεύονται
απειλές σε βάρος των
νοσοκομείων καθώς όλοι
γνωρίζουν ότι δεν έχουν
ρευστό για να πληρώσουν
τους προμηθευτές τους
Οι προμηθευτές δεν έχουν
εμπιστοσύνη ότι θα πάρουν
τα λεφτά τους το πολύ
σε ένα μήνα και γι αυτό
ζητούν μετρητά
ΔΑΦΝΗ ΚΑΤΖΙΜΠΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΘ

Εάν τραβήξει σε μάκρος
η κατάσταση ανησυχούμε
τόσο για την προμήθεια των
φαρμάκων μας διότι για μας
υπάρχουν πρωτότυπα κι όχι
γενόσημα όσο και για την
προμήθεια των φίλτρων
αιμοκάθαρσης Κι αυτό
διότι τα τελευταία δύο χρόνια
τα χρήματα προκαταβάλλονται
και φυσικά σε μετρητά
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

τουλάχιστον για το διάστημα έως 6 Ιουλίου

2015
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

ΠΙΣ καλεί τους γιατρούς είτε εργάζονται

στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό
τομέα να εξυπηρετήσουν τους πολί
τες-ασθενείς με τον καλύτερο τρόπο
τη δύσκολη αυτή περίοδο που διέρχεται
ο τόπος μας

Όσον αφορά τα φάρμακα να προσπαθούν

με κάθε τρόπο να συνταγο
γραφούν με επιστημονικό τρόπο και
σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε αρρώστου
και όχι σύμφωνα με ενδεχόμενα αιτήματα

ασθενών για προμήθεια φαρμάκων
τα οποία πιθανώς δεν θα χρησιμοποι¬

ηθούν και μπορεί να δημιουργηθούν
προβλήματα ελλείψεων στην αγορά για
τους πραγματικά έχοντας ανάγκη ασθενείς

Κανείς ασθενής δεν πρέπει να μείνει

χωρίς θεραπεία τονίζει ο ΠΙΣ
Παράλληλα αναφέρει ότι θα πρέπει

να κατανοήσουμε όλοι ότι τις δύσκολες
μέρες που περνάει η χώρα μας θα πρέπει

να αντιμετωπίζονται οι όποιες δυσλειτουργίες

από όλους μας με τη μεγαλύτερη

δυνατή ψυχραιμία φροντίζοντας

παράλληλα την εξυπηρέτηση
και τη βοήθεια των πολιτών που έχουν
ανάγκη με ανθρωπιστικό τρόπο στηρίζοντας

κάθε αναξιοπαθούντα συμπολίτη

μας
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Το νοσοκομείο Γεννηματάς είναι ένα
από χα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης
που ενημερώθηκαν από προμηθευτή ότι
θα παραδίδουν τρόφιμα μόνο εφόσον
τηρούνται οι όροι πληρωμής

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Στο μεταξύ με την αγωνία ζουν και οι διοικήσεις

των δημόσιων νοσοκομείων
Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιες προμηθεύτριες

εταιρείες έχουν ξεκαθαρίσει
ότι θα παραδίδουν υλικά και τρόφιμα
κρέας λαχανικά μόνο εφόσον πληρώνονται

με μετρητά Όμως αυτό δεν μπορεί
να γίνει καθώς είναι γνωστό ότι τα νοσηλευτικά

ιδρύματα δεν έχουν ρευστό
ενώ πλέον δεν θα μπορούν να πληρώνουν
τους προμηθευτές ούτε με επιταγές

Εμείς με τα τρόφιμα δεν έχουμε πρόβλημα

Ωστόσο δεν έχουν έρθει τα χρήματα

για την καταβολή του μισθού Ιουνίου
στους εργαζόμενους του νοσοκομείου
Επιπλέον ζοριζόμαστε καθώς δεν έχουμε
να πληρώσουμε τους προμηθευτές φαρμάκων

τους χρωστάμε πάνω από ένα χρόνο

και συνεπώς δεν ξέρουμε τι θα γίνει
τις επόμενες ημέρες με τη διακοπή των
προμηθειών Κάποια από τα φάρμακα
που ακόμη έχουμε επαρκούν για μία βδομάδα

κάποια για 10 μέρες και κάποια
άλλα για 20 ημέρες εξηγεί στη Μ ο

πρόεδρος του δ.σ του νοσοκομείου Πα
παγεωργίου Βασίλειος Παπάς

Ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ Παναγιώτης
Παντελιάδης επισημαίνει ότι προς το

παρόν δεν μας έχει ενημερώσει κάποιος
προμηθευτής ότι θέλει να πληρώνεται με

Ο κ Κουρουμπλής
τηλεφώνησε στους
τρεις φαρμακαπο
θηκάριους που δημιούργησαν

το
πρόβλημα ζητώντας

να κατανοήσουν

το κλίμα που
επικρατεί κι έτσι
ο εφοδιασμός των
φαρμακείων συνεχίζεται

με πίστωση
και όχι με μετρητά
ΦΩΤ ΑΡΧΕΙΟΥ

τρητά αλλιώς θα σταματήσει να μας προμηθεύει

Ελπίζω να μην αλλάξει αυτό
Η πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών

Ιατρών Θεσσαλονίκης ΕΝΙΘ Δάφνη
Κατσίμπα δηλώνει στη Μ ότι κάθε
φορά εκτοξεύονται απειλές σε βάρος των
νοσοκομείων καθώς όλοι γνωρίζουν ότι
δεν έχουν ρευστό για να πληρώσουν τους
προμηθευτές τους Χαρακτηριστικό είναι
ότι στο παρελθόν πριν 1-2 χρόνια στον
Άγιο Παύλο δεν είχαν ούτε γιαουρτάκι να
δώσουν στους ασθενείς Είναι καθημερινό
φαινόμενο οι ελλείψεις υλικών και τα καταγγέλλουμε

Απλώς εντείνεται από το
φόβο μήπως γίνει κάτι παραπάνω λόγω
της σημερινής κατάστασης Οι προμηθευτές

δεν έχουν εμπιστοσύνη ότι θα πάρουν

τα λεφτά τους το πολύ σε ένα μήνα
και γι αυτό ζητούν μετρητά λέει η κ
Κατσίμπα

Από την πλευρά του ο διοικητής της
4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης Στρατής

Πλωμαρίτης δηλώνει στη Μ ότι
δεν έχει τέτοια ενημέρωση για τα νοσοκομεία

της αρμοδιότητάς του και τονίζει
ότι στα νοσοκομεία υπάρχουν συμβάσεις
που τρέχουν και εξωσυμβατικές προμήθειες

Επιπλέον μόλις την περασμένη
Παρασκευή δόθηκαν 40 εκατ ευρώ στα
νοσοκομεία όλης της χώρας εκ των οποίων

5,5 εκατ ευρώ στα νοσοκομεία της
4ης ΥΠΕ

Τα χρήματα αυτά πιστώθηκαν στα νοσοκομεία

και μπορούν να τα αξιοποιήσουν

τονίζει ο κ Πλωμαρίτης

ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Την ίδια στιγμή ορισμένες ιδιωτικές
κλινικές στην Αθήνα αποφάσισαν να μη
δέχονται να πληρωθούν με πιστωτικές
κάρτες αλλά μόνο με μετρητά προκειμένου

να παρέχουν υπηρεσίες υγείας
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας

Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών Γρηγόρη

Σαραφιανό μέχρι στιγμής αυτό
έχει συμβεί σε ορισμένους ιατρικούς
ομίλους της Αθήνας ενώ δεν υπήρξε
αναφορά για αναβολή εξυπηρέτησης
σοβαρού περιστατικού

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πολίτες

εξυπηρετούνται πληρώνοντας με
μετρητά ή με πιστωτική κάρτα Σε διαφορετική

περίπτωση είναι υποχρεωμένοι
να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση
δηλώνοντας ότι μετά το πέρας της επιβολής

ελέγχου κεφαλαίων θα καλύψουν
τα έξοδα
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Φαρμακερός
ff Αμείλικτος εμφονί
στηκε χθες ο υπουργός
Υγείας σχετικά με την πιθανότητα

κάποιων να
κερδοσκοπήσουν στον
κλάδο της υγείας και δη
στον χώρο του φορμά
κου Μάλιστα είπε ότι
ήταν ιδιαίτερα έντονος
έως και απειλητικός σε
φορμακαποθήκη π
οποία τη Δευτέρα καταγγέλθηκε

από φορμακεία
ότι απαιτούσε μετρητά
για να παράσχει φάρμακα

Από κει και πέρα
υπάρχουν πολλά θέματα
που αναμένεται να απασχοληθούν

τον κλάδο
όπως τα 40 περίπου νέα
φάρμακα που από χθες
μπορούν μεν να σηντα
γογραφουνται αλλά αυτό

θα γίνει με προσδιορισμό
της δαπάνης γι αυτά

Γ ΣΟΚ SID:9565618
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Κλειστές τράπεζες

Capital controls
και στα φάρμακα

Οι αρμόδιοι δηλώνουν όη δεν θα υπάρξουν ελλείψει
αλλά η αυξημένη znmon προκαλεί ανησυχία ακόμη

και για φαινόμενα μαυρ avopâs

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙΤΑΝΙΔΗ

Σε αχαρτογράφητα νερά καλείται

να πλεύσει η αγορά
του φαρμάκου αφού οι κλειστές

τράπεζες δημιουργούν νέα
δεδομένα και για τον ευαίσθητο
χώρο της δημόσιας υγείας και της
φαρμακευτικής περίθαλψης Οι πιο
ψύχραιμοι εκπρόσωποι του χώρου
κάνουν λόγο για επάρκεια σκευασμάτων

για το επόμενο τρίμηνο
αφού αυτό άλλωστε ορίζει ο νόμος
Ωστόσο προσπαθούν να προλάβουν

φαινόμενα μαύρης αγοράς
και παράλληλα κάνουν σύσταση
για οικονομία στην κατανάλωση
φαρμάκων

Ενδεικτικό του πανικού που έχει
προκληθεί είναι ότι από το Σάββατο

το πρωί δηλαδή λίγες ώρες
μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος

νέοι γονείς συρρέουν
στα φαρμακεία για να αγοράσουν
βρεφικό γάλα ώστε να έχουν απόθεμα

στα σπίτια τους
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οικονομική στενότητα και στα νοσοκομεία
Στο κόκκινο λειτουργούν και τα νοσοκομεία, στα οποία υπάρχουν
αποθέματα υλικών και φαρμάκων, οι διοικητέε παραδέχονται όμωε
ότι καθημερινά αντιμετωπίζουν αιτήματα από προμηθευτέβ, κυρίωβ
τροφίμων, για εκτέλεση παραγγελιών με μετρητά.

Μετά τις συνθήκες αυξημένης
ζήτησης αλλά και του φόβου για
πυροδότηση φαινομένων μαύρης
αγοράς, ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός 

Φαρμακοποιών Αττικής 

(ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ) έχει θέσει
όριο στην προμήθεια των 1.600
φαρμακείων που εξυπηρετεί, έως
τέσσερα τεμάχια ανά κωδικό την
ημέρα.

Οι φαρμακοποιοί, από την πλευρά 

τους, επιβάλλουν... capital
controls καθώς έχουν προχωρήσει 

άτυπα σε αυστηρή διαχείριση
των σκευασμάτων που έχουν στα
ράφια τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αρνούνται την
εκτέλεση τρίμηνων ή εξάμηνων
συνταγών στους ασφαλισμένους
(πρόκειται για τις συνταγές των
χρονίως πασχόντων), τους οποίους
μοιραία προμηθεύουν με λιγότερα
σκευάσματα από αυτά που έχει
συνταγογραφήσει ο γιατρός τους,
επικαλούμενοι την επιτακτική
ανάγκη να εξασφαλιστούν φάρμακα 

για όλους.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Ο υπουργός 

Υγείας Παναγιώτης Κουρου-
μπλής εμφανίστηκε και χθες
καθησυχαστικός, επιμένοντας ότι
οι τελευταίες ενέσεις ρευστότητας 

στην αγορά διασφαλίζουν την
ομαλή διακίνηση του φαρμάκου.

Ειδικότερα, όπως είπε, έως τα
μέσα Ιουλίου θα καταβληθούν
στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις
45 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, την περασμένη 

Δευτέρα προχώρησε σε
πληρωμή 75 εκατ. ευρώ προς τους
φαρμακοποιούς, ποσό που αντιστοιχεί 

στο 50% της οφειλής για
τις συνταγές του μηνός Μαρτίου.

Παρά ταύτα, εκπρόσωποι του
κλάδου εκφράζουν έντονες ανησυχίες 

δεδομένου ότι η επιβολή
ορίου ημερήσιας ανάληψης δεν
επιτρέπει στους φαρμακοποιούς
να κάνουν παραγγελίες, στην περίπτωση 

που ασκηθούν μαζικές
πιέσεις από τους προμηθευτές για
άρση των πιστώσεων. Επιπλέον,
μεγάλη μερίδα φαρμακοποιών δεν
είναι εξοικειωμένη με τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές (e- Banking) και
επισημαίνουν ότι δεν τίθεται άμεσα 

ζήτημα επάρκειας φαρμάκων.
Συμπληρώνουν όμως ότι ουδείς
μπορεί να προβλέψει πώς θα διαμορφωθεί 

η κατάσταση στο άμεσο
μέλλον αν οι τράπεζες παραμεί¬

νουν κλειστές και αν δεν αρθεί το
ασφυκτικό όριο ανάληψης.

ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ. Από την περασμένη 

Δευτέρα όταν έκλεισαν οι
τράπεζες, οι φαρμακοποιοί δέχτηκαν
έντονες πιέσεις από τουλάχιστον επτά
ιδιωτικές αποθήκες για εκτέλεση παραγγελιών 

μόνο με μετρητά. Στελέχη
του χώρου αναφέρουν ότι μετά τα

Οι φαρμακοποιοί αρνούνται την
εκτέλεση τρίμηνων ή εξάμηνων συνταγών
για να εξασφαλιστούν σκευάσματα
για όλου$ tous ασφαλισμένου*

πρώτα 24ωρα αμηχανίας και σπασμωδικών 

κινήσεων έχουν περιοριστεί
τα ασφυκτικά τελεσίγραφα από την
πλευρά των προμηθευτών, τουλάχιστον 

προς εκείνα τα φαρμακεία που
δεν συμπεριλαμβάνονται στη μαύρη
λίστα των επισφαλών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, και σύμφωνα με τις

ίδιες πηγές, έξι πολυεθνικές φαρμακευτικές 

εταιρείες έχουν ανακαλέσει
την απευθείας διάθεση των σκευασμάτων 

τους προς τα φαρμακεία,
διακινώντας τα αποκλειστικά μέσω
των φαρμακαποθηκών.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ. Π φαρμακοβιομηχανία 

προειδοποιεί ότι η αγορά θα
στεγνώσει από σκευάσματα πρώτης

ανάγκης αν η κυβέρνηση 

δεν λάβει
άμεσα μέτρα.

Ειδικότερα, ο
κλάδος ζητά να
εξαιρεθεί η αλυσίδα
φαρμάκου από τον
έλεγχο κεφαλαίων,

από τον υπουργό Οικονομικών Γιάνη
Βαρουφάκη και τον πρόεδρο της
Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρ-
νάρα. Σε επιστολή του ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) Πασχάλης 

Αποστολίδης αναγνωρίζει τις
δύσκολες στιγμές που ζει η χώρα και

τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη
η εξαίρεση, ιδίως για την εισαγωγή 

έτοιμων φαρμάκων και πρώτων
υλών από το εξωτερικό, για να μην
υπάρξουν προβλήματα πρόσβασης
των ασθενών στις θεραπείες τους.
Καταλήγει μάλιστα με την επισήμανση 

ότι «η απρόσκοπτη συνέχιση
των διαδικασιών διαχείρισης της
διάθεσης φαρμάκων είναι άμεσης
και κατεπείγουσας προτεραιότητας».
Χθες μια δεύτερη επιστολή, με την
ένδειξη «επείγον» και την υπογραφή
του ΣΦΕΕ, απεστάλη στην ηγεσία του
υπουργείου Υγείας και του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Ο
Σύνδεσμος κάνει λόγο για πληροφορίες, 

σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώνονται 

συνθήκες που ευνοούν
τις παράλληλες εξαγωγές. «Προκειμένου 

να διασφαλιστεί πάση θυσία
η προστασία της δημόσιας υγείας,
καθίσταται άμεση προτεραιότητα
και ανάγκη η επ' αόριστον απαγό-
ρευσή τους» σημειώνεται μεταξύ
των άλλων.

Kapyds υπουργείου - φαρμακοποιών
για m συμμετοχή ίων ασφαλισμένων

TO ΣΧΕΔΙΟ μετακύλισης του βάρους της συμμετοχής
των ασφαλισμένων στα φαρμακεία προκάλεσε νέο
διχασμό ανάμεσα στους φαρμακοποιούς και στην
ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα, χθες ο κ.
Κουρουμπλής κάλεσε τους φαρμακοποιούς - κατά τη
διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης - να διευκολύνουν
τους πολίτες, ιδίως εκείνους που αντιμετωπίζουν
σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απαλλάσσοντάς
τους από τη συμμετοχή. Πρακτικά κάλεσε τους

«Αν to υπουργείο έχει tétoœs ευαισθησίε$, τότε
είναι στη διακριτική ευχέρειά του να καταργήσει
ris συμμειοχέ$ των ασφαλισμένων», δηλώνει
ο npoéopos του ΠΦΣ KcùvotavTivos Aoupâvras

φαρμακοποιούς να καλύψουν εκείνοι τη διαφορά.
Αμεση ήταν η αντίδραση του προέδρου του Πανελλήνιου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Κωνσταντίνου 

Λουράντου, ο οποίος ανταπάντησε ότι «αν το
υπουργείο έχει τέτοιες ευαισθησίες, τότε είναι στη
διακριτική ευχέρειά του να καταργήσει τις συμμετοχές
των ασφαλισμένων».

Παράλληλα, σε ανακοίνωση του ο ΠΦΣ κάνει λόγο
και για υπαινιγμούς της ηγεσίας στην οδό Αριστοτέ¬

λους, που αφορούν σενάρια για αποκλειστική διάθεση
των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ, χορηγούνται
για την αντιμετώπιση σοβαρών και χρόνιων παθήσεων)
από τα ιδιωτικά φαρμακεία και όχι από τα φαρμακεία
του ΕΟΠΥΥ. Και παρότι ο κλάδος επισημαίνει ότι θα
«αποδεχόταν μια τέτοια πρόταση με προϋποθέσεις,
μεταξύ των οποίων θα είναι και η δυνατότητα να
εξοφλούν τις εταιρείες όταν θα πληρώνονται από τον
ΕΟΠΥΥ», οι ασθενείς κάνουν λόγο για μπουνιά στο
στομάχι. Ενδεικτική είναι η ανακοίνωση του Συλλόγου 

Νεφροπαθών Νομού Θεσσαλονίκης, που αφήνει
αιχμές για «οργανωμένα συμφέροντα στον χώρο του
φαρμάκου» που εκμεταλλεύονται την κρίση στη χώρα
μας. «Ποιοι κερδίζουν από την υπό έκδοση Υπουργική
Απόφαση;» διερωτάται.

«Σίγουρα όχι ο πολύπαθος κρατικός κορβανάς αφού
τα ακριβά φάρμακα τα προμηθεύεται ο ΕΟΠΥΥ 40%
φθηνότερα από ό,τι ο ιδιωτικός τομέας. Σίγουρα όχι
το φαρμακείο της γειτονιάς, αφού δεν μπορεί να καλύψει 

το κόστος των ακριβών φαρμάκων». Πάντως,
στελέχη του ΕΟΠΥΥ τόνιζαν χθες στα «ΝΕΑ» ότι τα
χρήματα που έχει στο ταμείο του ο Οργανισμός έχουν
κλειδώσει αποκλειστικά για την αγορά ΦΥΚ αλλά και
για τα νοσήλια ασθενών που έχουν προγραμματίσει
επεμβάσεις αναγκαίες για τη ζωή τους - π.χ. μεταμοσχεύσεις 

- στο εξωτερικό.

Φόβοι για ντόμινο
στην Ευρώπη
Την ανησυχία ms για πιθανή
εμπλοκή στο ελληνικό ζήτημα
και το ντόμινο προβλημάτων
που θα προκληθεί τόσο στην
εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή 

αγορά του φαρμάκου
έπειτα από μια πιθανή έξοδο
τηε Ελλάδαβ από την ευρω-
ζώνη εκφράζει και η Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία Ενώσεων
Φαρμακευτικών Βιομηχανιών
(EFPIA). Στο σχέδιο Β' που
έχει ήδη καταρτίσει η EFPIA
αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι
το παράλληλο εμπόριο θα στεγνώσει 

σε χρόνο ρεκόρ την
ελληνική αγορά, αποτέλεσμα
ms ταχύτατηβ υποτίμησηβ του
νομίσματοε. Επιπλέον, καλεί
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
Βρίσκεται σε ετοιμότητα και
να διασφαλίσει ότι τα κράτη-
μέλη δεν θα έχουν σημείο
avacpopâs την Ελλάδα καθώβ
μια τέτοια εξέλιξη θα συμπαρασύρει 

τηε τιμέβ των φαρμάκων 

σε όλη την Ευρώπη.


	ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ
	02/07/2015 KONTRA NEWS σελ. 4

	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΤΕ TOΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ XΩPIΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΜΟΙΒΗ
	30/06/2015 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ σελ. 11

	0 ΣΦΕΕ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ
	30/06/2015 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ σελ. 13

	ΤΕΡΜΑ ΤΟ REBATE KAI TO CLAWBACK ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
	02/07/2015 ΑΥΓΗ σελ. 14

	ΣΙΓΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΠΟ TOΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
	02/07/2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 4
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	ΤΑ ΑΚΡΙΒΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
	02/07/2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 18

	ΚΑΒΓΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΟ MAIL ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
	02/07/2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 17

	Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΩΝ 10.500 ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΓΙΑ 60 ΕΥΡΩ
	02/07/2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 19

	ΣΤΕΡΕΥΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ
	02/07/2015 ΕΘΝΟΣ σελ. 20

	ΟΙ ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ ΘΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΙΩΣΟΥΝ
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	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ REBATE ΚΑΙ CLAWBACK
	02/07/2015 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ σελ. 35

	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
	02/07/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 22

	ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
	02/07/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 23

	ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ο Π ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
	02/07/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 10

	ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
	02/07/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 2

	ΤΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
	02/07/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 1

	Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΧΙ
	02/07/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 1
	02/07/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 20

	ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
	02/07/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 21
	02/07/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 22

	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
	02/07/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 8

	ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
	30/06/2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σελ. 1
	30/06/2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σελ. 14
	30/06/2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σελ. 15

	ΦΑΡΜΑΚΕΡΟΣ
	02/07/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 8

	CAPITAL CONTROLS ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
	02/07/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 1
	02/07/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 2
	02/07/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 3


