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Οι φαρµακοποιοί στα Γιάννινα 
εκτελούν συνταγές του ΕΟΠΥΥ ^ 

Σε σννέλενση θα κριθείη περαιτέρω στάση τονς 

• Φάρµακα επί πιστώσει θα εξακολουθήσουν 
να παίρνουν και 

αυτή την εβδοµάδα οι Γιαννιώτες 
ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ, καθώς, 
µπορεί ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός 

Σύλλογος να αποφάσισε το 

Σάββατο συνέχιση της αναστολής 
εκτέλεσης συνταγών του 

ΕΟΠΥΥ, όµως ο τοπικός Σύλλογος 
δεν έχει συνεδριάσει ακόµα 

για να καθορίσει την * 2η σελ. 
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• ano 1η σελ. στάση του. 
Βέβαια, είναι πιθανό 

µέσα στην εβδοµάδα που διανύουµε 
να συγκληθεί το ∆ιοικητικό 

του Συµβούλιο και να αποφασίσει 
ότι θα συµβαδίσει µε το Πανελλήνιο 

όργανο των φαρµακοποιών, όµως, 
µέχρι να γίνει αυτό, τα φαρµακεία 

της πόλης µας θα εξακολουθήσουν 
να συνταγογραφούν 

κανονικά για τον ΕΟΠΥΥ. 
Πάντως, Γιαννιώτης φαρµακοποιός 

µιλώντας στον «Π.Λ.» περιέγραψε 
µε µελανά χρώµατα την κατάσταση 

που βιώνει σήµερα ο κλάδος, 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι 

«βρισκόµαστε ανάµεσα σε δύο... 
µυλόπετρες, τον ΕΟΠΥΥ από τη µία 
και nq φαρµακευτικές εταιρείες από 

την άλλη, που µας τρίβουν αλύπητα»! 
Ο ίδιος έκανε λόγο για την 

ασυνέπεια του ΕΟΠΥΥ να καταβάλει 
εγκαίρως στους φαρµακοποιούς 
τα οφειλόµενα του περασµένου 
Αυγούστου, εκφράζοντας την 

εκτίµηση ότι για να τα βγάλει πέρα 
ο Οργανισµός πιθανώς να επιβαρυνθούν 

περαιτέρω οι ασφαλισµένοι 
του. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Την ασυνέπεια πληρωµών του 

ΕΟΠΥΥ επισήµανε και ο Πανελλήνιος 
Φαρµακευτικός Σύλλογος 

στην συνεδρίαση του Σαββάτου, ε¬ 

νώ τα µέλη του αναφέρθηκαν και 
σε µια σειρά κρίσιµων ζητηµάτων 
που ακόµα εκκρεµούν, µε αποτέλεσµα 

να επιβαρύνεται η φαρµακευτική 
περίθαλψη και να δυσχεραίνει 

η βιωσιµότητα του ελληνικού φαρµακείου. 
Οι φαρµακοποιοί ζητούν 

χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ και 
στήριξη της ∆ηµόσιας Υγείας, αποπληρωµή 

συνταγών Αυγούστου και 
Σεπτεµβρίου, αποπληρωµή των 
παλαιών χρεών 2011 των ταµείων 
που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, χρονοδιάγραµµα 

πληρωµών για συνταγές 
Οκτωβρίου- Νοεµβρίου∆εκεµβρίου, 

στο πλαίσιο των 60 ηµερών 
που ορίζει ο νόµος, συµψηφισµό 
µε την εφορία κ.α.. 

Οι φυσικοθεραπευτές 
Στο µεταξύ και οι φυσιοθεραπευτές 

σταµάτησαν να εκτελούν 
παραπεµπτικά του ΕΟΠΥΥ, διεκδικώντας 

αµοιβές που δεν τους έχουν 
καταβληθεί από τον περασµένο 

Μάιο καθώς και τις παλαιότερες 
οφειλές των ασφαλιστικών ταµείων 
τα οποία ενσωµατώθηκαν στον 
ΕΟΠΥΥ. Έτσι, οι ασφαλισµένοι θα 
πρέπει να πληρώνουν για τις φυσιοθεραπείες 

που κάνουν και στη 
συνέχεια να προσκοµίζουν στον 
ΕΟΠΥΥ τις αποδείξεις, µαζί µε παραπεµπτικό, 

για να τους καταβληθεί 
η δαπάνη. 
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