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Aπ' την τσέπη τους θα 
πληρώνουν τα φάρµακα 

στις περισσότερες 
πόλεις της χώρας και τις φυσικοθεραπείες 

στην Αθήνα 
οι ασφαλισµένοι µετά τις αποφάσεις 

των πλειοψηφιών 
των πανελλήνιων συνδικαλιστικών 

οργάνων τους να 
άρουν τη χορήγηση φαρµάκων 

και την εκτέλεση φυσικοθεραπειών 
µε πίστωση. 

To περασµένο Σάββατο 
(1.11.2012) έγινε η έκτακτη 

γενική συνέλευση 
του Πανελλήνιου 

Φαρµακευτικού Συλλόγου 
(ΠΦΣ), όπου µε τις ψήφους 
των παρατάξεων που στηρίζονται 

απ' τη Ν∆, το ΠΑΣΟΚ 
το ΣΥΡΙΖΑ και τη ∆ΗΜΑΡ 
πάρθηκε η απόφαση για συνέχιση 

της άρσης της πί- 
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στωσης επ' αόριστον επειδή 
ο ΕΟΠΥΥ δεν εξόφλησε τις 
οφειλές του προς τους φαρµακοποιούς. 

Με την απόφαση 
για την άρση της πίσταχτης 
διαφώνησε η ∆ηµοκρατική 
Πανεπιστηµονική Κίνηση 
Φαρµακοποιών που κατέθεσε 

ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
αγωνιστικών κινητοποιήσεων 

µε τη συµπαράταξη των 
ασφαλισµένων. 

Από χτες οι ασφαλισµένοι 
στην Αττική θα πληρώνουν 

απ' την τσέπη τους και 
τις φυσικοθεραπείες, για να 
διεκδικήσουν στη συνέχεια 
-όπως και στα φάρµακα- το 

ποσό που τους αναλογεί. 
Την απόφαση για αναστολή 
της εκτέλεσης φυσικοθεραπειών 

µε πίστωση ανακοίνωσε 
την περασµένη βδοµάδα 
η ∆ιοικούσα Επιτροπή 

του Τµήµατος Αττικής του 
Πανελλήνιου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών 
(ΠΦΣ), λόγω των χρεών 
του ΕΟΠΥΥ προς τους 
φυσικοθεραπευτές. Η 
Αγωνιστική Συσπείρωση 
Φυσικοθεραπευτών 
(Α.ΣΥ,Φ.) διαφώνησε µε 
την άρση της πίστωσης, 
τονίζοντας ότι αντί να υποχρεώνονται 

οι ασφαλι¬ 

σµένοι να πληρώνουν νέα 
χαράτσια µαζί µε τους φυσιοθεραπευτές 

να διεκδικήσουν 
από κοινού τη χρηµατοδότηση 

του ΕΟΠΥΥ, 
ώστε να πληρωθούν όλοι οι 
πάροχοι υπηρεσιών Υγείας. 

Χτες οι φυσικοθεραπευτές 
έκαναν συγκέντρωση 

στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ 
(Κηφισίας 39), ενώ αντιπροσωπεία 

του συλλόγου τους 
συναντήθηκε µε τον πρόεδρο 

Λ. Παπαγεωργόπουλο, 
χωρίς να πάρουν καµιά συγκεκριµένη 

απάντηση. 
Ορίστηκε νέα συνάντηση 
για την ερχόµενη Πέµπτη. 
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