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Κινητοποίησε^ των γιατρών 
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Οην παρέµβαση του 
πρωθυπουργού και 
των πολιτικών αρχηγών 
ζητούν οι φαρµακοποιοί 

για την οριστική επίλυση 
του προβλήµατος της 

χρηµατοδότησης του Εθνικού 
Οργανισµού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). 
Την ίδια ώρα στον 

χορό των κινητοποιήσεων 
µπαίνουν και σι νοσοκοµειακοί 

γιατροί της Αθήνας και 
του Πειραιά. 

Χθες οι φαρµακοποιοί 
είχαν συγκέντρωση έξω 

από το υπουργείο Υγείας, 
όπου και διαµαρτυρήθηκαν 

για τις εξαγγελίες 
του υπουργού Ανδρέα Λυκουρέντζου 

σχετικά µε την 
απελευθέρωση του ωραρίου 

λειτουργίας των φαρµακείων, 
τη σύναψη ατοµικών 

συµβάσεων µε τον ΕΟΠΠΗ 
ο οποίος, όπως κατήγγειλαν, 

δεν είναι συνεπής στην 
εξόφληση των χρεών. 

«∆έκα εκατοµµύρια Ελληνες 
και όλοι οι φαρµακοποιοί 

απαιτούν να δοθεί 
οριστική λύση στο πρόβληµα 

του ΕΟΠΥΥ. Εάν δεν 
χρηµατοδοτηθεί ο οργανισµός, 

το πρόβληµα θα συ¬ 

νεχίσει να διογκώνεται. Πέραν 
του υπουργείου Υγείας 

ζητάµε την παρέµβαση 
του πρωθυπουργού και των 
πολπικών αρχηγών για την 
οριστική επίλυση του προβλήµατος» 

δήλωσε ο πρόεδρος 
του Πανελληνίου Φαρµακευτικού 

Συλλόγου (ΠΦΣ) 
Θόδωρος Αµπατζόγλου. Σήµερα 

το µεσηµέρι συνεδριάζει 
εκτάκτως το δ.σ. του Πανελλήνιου 

Φαρµακευτικού 
Συλλόγου όπου οι Φαρµακοποιοί 

Αθήνας και Πειραιά 
θα εισηγηθούν 4βωρες κυλιόµενες 

απεργίες. 

Νοσοκοµειακοί 
Σε αναβρασµό βρίσκονται 
και οι νοσοκοµειακοί γιατροί 

της πρωτεύουσας ετοιµάζοντας 
εβδοµάδα κινητοποιήσεων 

από τις 17 έως 
και τις 21 ∆εκεµβρίου. «Με 
το Πολυνοµοσχέδιο - Μνηµόνιο 

3 µειώνουν τις αποδοχές 
µας και τις πάνε 15 

χρόνια πίσω. 
Επίσης καταργούν κάθε 

έννοια δηµόσιας και δωρεάν 
περίθαλψης για τους 

πολίτες και εντάσσουν το 
ΤΣΑΥ στον ήδη χρεοκοπηµένο 

ΕΟΠΥΥ» αναφέρει µεταξύ 
άλλων n ανακοίνωση 

της Ενωσης Νοσοκοµειακών 
Γιατρών Αθήνας - Πειραιά 
(ΕΓΝΑΠ). 

A Φαρµακοποιοί έξω από το υπουργείο Υγείας κατά m χθεσινή 
κινητοποίηση τους. Ενθετη φωτό ο υπουργός A Λυκουρέντζος 

Ειδικότερα, τη ∆ευτέρα 
17 ∆εκεµβρίου οι γιατροί 
θα κλείσουν τα ταµεία 

των νοσοκοµείων. Την Τρίτη 
18 του µηνός την έχουν 

χαρακτηρίσει «µέρα νοσοκοµείου» 
και καλούν σε συζήτηση 

για την υγεία τοπικούς 
φορείς, δήµους κ.λπ. 

Την Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου 
κάνουν 24ωρη απεργία, την 
Πέµπτη σι ειδικευόµενοι θα 
κάνουν αποχή ano το πρωινό 

ωράριο και την Παρασκευή 
θα γίνουν γενικές 

συνελεύσεις για το µέλλον 
των κινητοποιήσεών τους 
µετά πς γιορτές. 
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