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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤ.^'νϊΟΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 

Οι γιατροί να συνταγογραφούν 
εµπορική ονοµασία των φαρµάκων 
|·> Να επιµείνουν στη συνταγογράφηση 

της εµπορικής ονοµασίας των 
φαρµακευτικών σκευασµάτων καλεί 
τους γιατρούς όλης της χώρας το ∆.Σ. 
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου 
(ΠΙΣ). Συγκεκριµένα, σε ανακοίνωση 
του σχετικά µε τα νέα µέτρα για την Υγεία, 

το ∆.Σ. του Συλλόγου αναφέρει µεταξύ 
άλλων: «Οι καταστροφικές περικοπές 
των δηµόσιων δαπανών για την 

υγεία, n µισθολογική εξόντωση των νοσοκοµειακών 
ιατρών, n επιβολή της υποχρεωτικής 
αναγραφής µόνο της 

δραστικής ουσίας στη συνταγογράφηση, 
n κάλυψη µόνο του φθηνότερου γε- 

νόσηµου αιΐο τον ΕΟΠΥΥ, n καταστροφή 
των αυτοαπασχολούµενων µε την 

ψευδεπίγραφη πλήρη 'απελευθέρωση', 
δηλαδή αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλµατος, 

έρχονται να ανατρέψουν 
κάθε προστασία στην άσκηση της ενδεδειγµένης 

ιατρικής και θεραπευτικής 
πρακτικής. Μετατρέπουν δε τους ασθενείς 

σε πειραµατόζωα χάριν υποταγής 
στις δογµατικές επιταγές των δανειστών, 

που n κυβέρνηση υλοποιεί 
χωρίς αντιστάσεις, εξυπηρετώντας την 
επιβολή και την επικυριαρχία των µεγάλων 

επιχειρηµατικών συµφερόντων 
του χώρου της υγείας. Καλούµε τους 

ιατρούς να συνεχίσουν στη συνταγογράφηση 
- τόσο στην ηλεκτρονική όσο 

και στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούςνα 
αναγράφουν το φαρµακευτικό σκεύασµα 

που κρίνουν κατάλληλο για τον 
ασθενή τους. Επιπλέον, να προσθέτουν 
στη συνταγή την επισήµανση πως δεν 
επιτρέπεται αλλαγή στο φαρµακευτικό 
σκεύασµα, καθώς και ότι όποιος αλλάξει 

την επιλογή του ιατρού προκαλεί αντιποίηση 
του ιατρικού επαγγέλµατος 

και φέρει ποινικές ευθύνες». 

Ο N. Χουντής για to Erbitux 
Ως «αντικοινωνική» και «επικίνδυ¬ 

νη για m δηµόσια υγεία» χαρακτηρίζει 
ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ N. Χουντής 

την ενέργεια της φαρµακευτικής 
εταιρείας Merck να σταµατήσει να 
προµηθεύει τα ελληνικά νοσοκοµεία 
µε το αντικαρκινικό φάρµακο Erbitux. 
Ο'Ελληνας ευρωβουλευτής, υποστηρίζει 

ότι n Κοµισιόν µε τις πολιτικές της 
«επιτρέπει την κατά προτεραιότητα εξόφληση 

των δανειστών της Ελλάδας, 
µε αποτέλεσµα το δηµόσιο σύστηµα υγείας 

να στερείται των αναγκαίων πόρων», 
ενώ n Merck «θέτει σε άµεσο 

κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία». 

Β.Β. 
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