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Μπαλάκι
Ρεπορτάζ
Φονή Χαρίση
fcharisi@dimokratianews.gr

παλάκι μεταξύ

ΕΟΠΥΥ
και νοσοκομείων

έχουν
κάνει τους

καρκινοπαθείς Με νέα
απόφαση το υπουργείο
Υγείας οδηγεί τους ασθενείς

με καρκίνο στην απόλυτη

ταλαιπωρία καθώς
τώρα θα πρέπει να πηγαίνουν

στα νοσοκομεία για
να προμηθευτούν τα φάρ
μακά τους

Οταν ξεμένει ο ΕΟΠΥΥ
από κονδύλια στέλνουν
τους καρκινοπαθείς στα νοσοκομεία

και το αντίστροφο
Η ταλαιπωρία αυτών

των ασθενών είναι μεγάλη
και σκεφτείτε έναν καρκινοπαθή

σε κάποιο χωριό
των Γρεβενών ή σε ακόμα
πιο απομακρυσμένα χωριά

να πρέπει να πάει στο
νοσοκομείο για να πάρει
το φάρμακο του είπε στη
δημοκρατία ο πρόεδρος

του Φαρμακευτικού Συλλόγου

θεσσαλονίκης Κυριάκος
θεοδοσιάδης

Η ιστορία της προμήθειας
φαρμάκων για καρκινοπαθείς

είτε από τα φαρμακεία
του ΕΟΠΥΥ είτε από τα

φαρμακεία των νοσοκομείων
δεν είναι καινούργια
Ωστόσο στα μέσα του

2013 το υπουργείο σε συνεργασία

με τους φαρμακοποιούς

μείωσε τις τιμές των
φαρμάκων καθώς και το
κέρδος που κατέληγε στους
φαρμακοποιούς ώστε να
μπορούν οι καρκινοπαθείς

Tous στέλνουν
από τον ΕΟΠΥΥ
στα νοσοκομεία
και αντίστροφα

να προμηθεύονται τα φάρ
μακά τους από τα φαρμακεία

Είχαμε μειώσει το κέρδος

μας στο 2 κι έτσι από
τη μία το κράτος μάς πλήρωνε

έγκαιρα για να μπορούμε

να αγοράζουμε τα
φάρμακα και εξυπηρετούσαμε

τους καρκινοπαθείς
οι οποίοι δεν ταλαιπωρούνταν

είπε ο κ θεοδοσιάδης

Καταστήματα
Στη θεσσαλονίκη υπάρχουν

1 300 φαρμακεία ενώ
σε ολόκληρη τη χώρα υπολογίζονται

περίπου 10.000
Κάθε διαδικασία που παρακάμπτει

τον φυσικό χώρο

διάθεσης φαρμάκων
που είναι το φαρμακείο
και παραπέμπει ανάλογα με
τις απόψεις κάθε υπουργού
Υγείας άλλοτε στον ΕΟΠΥΥ
και άλλοτε στο νοσοκομείο
είναι ο πιο σίγουρος τρόπος
ταλαιπωρίας των ασθενών

Η λύση είναι μία Ολα
τα φάρμακα για όλες τις
ασθένειες να διατίθενται
αποκλειστικά από τα ιδιωτικά

φαρμακεία τόνισε ο
κ θεοδοσιάδης προτείνοντας

στην κυβέρνηση να
δοκιμάσει πιλοτικά για ένα
εξάμηνο την εφαρμογή της
πρότασής τους Ασθενείς σε εξωτερικά ιατρεία
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Geis για τα φάρμακα
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ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Δωρεές ύψους
2,24 εκατ ευρώ

Νέο κύκλο δωρεών συνολικού
ύψους 2,24 εκατ ευρώ οι οποίες
επικεντρώνονται στους τομείς
της Υγείας και της Κοινωνικής
Πρόνοιας ενέκρινε το Διοικητικό

Συμβούλιο του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος Οι δωρεές αυτές

είναι επιπλέον της συνήθους
και συνεχιζόμενης κοινωφελούς
δράσης του Ιδρύματος στην Ελλάδα

και παγκοσμίως και αποτελούν

ένδειξη της δέσμευσης του
Ιδρύματος να συνεχίσεινα προσφέρει

στο μέτρο των δυνατοτήτων

του έκτακτη υποστήριξη σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
που πλήττονται περισσότερο από
την κρίση στη χώρα Οι δωρεές
αφορούν μεταξύ άλλων πρόγραμμα

παροχής ιατρικών αναλώσιμων

σε πέντε δημόσια νοσοκομεία

της χώρας δωρεά στο Αντικαρκινικό

Ογκολογικό Νοσοκομείο

Άγιος Σάββας για την αγορά

ιατρικού εξοπλισμού για το
Τμήμα Κυτιαρολογίας δωρεά
στο Ασκληπιείο Γενικό Νοσοκομείο

Βούλας για την πλήρη ανακαίνιση

της πτέρυγας ασθενών
Νικολούδειο Γ δωρεά στο Ινστιτούτο

Υγείας Παιδιού για την
αγορά διαγνωστικού εξοπλισμού
για τις ανάγκες του Προληπτικού
Προγράμματος Νεογνών κ.ά
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