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[χορηγήσεις] Χωρίς πίστωση προς τον ΕΟΠΥΥ από τη ∆ευτέρα 

Κατεβάζουν ρολά 
οι φαρµακοποιοί 
Σε απεργιακές κινητοποιήσεις 

την ερχόµενη ∆ευτέρα 
και Τρίτη προχωρούν 

οι φαρµακοποιοί όλης τη χώρας, 
έπειτα από απόφαση του δ.σ. του 
Πανελλήνιου Φαρµακευτικού 
Συλλόγου µε τη συµµετοχή των 
δ.σ. Αττικής και Πειραιά. 

Ταυτόχρονα ξεκινούν από 
26/11 αναστολή της επί πιστώσει 

χορήγησης φαρµάκων προς 
τον ΕΟΠΥΥ και το Σάββατο 
1/12/2012 θα γίνει σύγκληση Γενικής 

Συνέλευσης του ΠΦΣ προκειµένου 
να ληφθούν αποφάσεις 

για περαιτέρω κλιµάκωση ανάλογα 
µε ης εξελίξεις. 

Οι φαρµακοποιοί διεκδικούν 
άµεσα: 
1) Τον ακριβή καθορισµό των 
πληρωµών κάθε µήνα του ΕΟΠΥΥ 

στο χρόνο των 60 ηµερών 
που καθορίζει ο νόµος. 
2) Κατάργηση της διάταξης για 
την αναδροµικότητα του rebate 
από 1 /I/2012 και της απαίτησης 
του ΕΟΠΥΥ για καταβολή rebate 
σε εκπρόθεσµες πληρωµές. 
3) Την άµεση πληρωµή των τρεχόντων 

λογαριασµών ΕΟΠΥΥ που 
καθυστερούν δραµατικά πέραν 
των 60 ηµερών και πέραν του 
χρονοδιαγράµµατος πληρωµών. 
4) Την επιβολή δίµηνης πίστωσης 

(60 ηµερών) από ης φαρµακευτικές 
εταιρείες. 

5) ∆ίκαιη φορολογική ανηµετώπιση 
εισοδηµάτων που ουδέπο¬ 

τε ηςτπράχτηκαν λόγω καθυστερήσεων. 

6) Αµεση προώθηση του συµψηφισµού 
των χρεών. 

7) Αµεση ανπµετώπιοη παλαιών 
χρεών των Ταµείων που εντάχθηκαν 

στον ΕΟΠΥΥ. 
Ο ΠΦΣ, πέρα από ης κινητοποιήσεις, 

αποφάσισε επίσης δικαστική 
προσφυγή για ανπσττνταγµαηκότητα 

της αναδροµικής 
ισχύος του rebate και τη διεκδί- 

> ∆ωρεάν 
εµβολιασµοί 
Στην εµβολιασπκή κάλυψη του 
παιδικού πληθυσµού, στο 
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, 
αποσκοπούν δράσεις και µέτρα 
του υπουργείου Υγείας. Η 
ηγεσία του υπουργείου 
αποφάσισε ότι τόσο για τους 
άπορους και ανασφάλιστους 
όσο και για τους µετανάστες και 
γενικότερα άτοµα που για 
διάφορους οικονοµικούς ή 
πολιτισµικούς λόγςυς έχουν 
προβλήµατα πρόσβασης σε 
υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας του 
∆ηµόσιου ή ΙδΊωηκού Τοµέα, οι 
εµβολιασµοί θα 
πραγµατοποιούνται δωρεάν στα 
Κέντρα Υγείας, τα Αγροτικά 
Ιατρεία και τα Ιστροκοινωνικά 
Κέντρα. 

κηση τόκων υπερηµερίας και 
την έκδοση οδηγιών προς τους 
Φ1. 

Συστάσεις στους γκπρούς 
Να συστήσουν σε όλουςτους ιατρούς-µέλη 

τους στα σχόλια της 
συνταγής να αναγράφουν το φαρµακευηκό 

σκεύασµα (εµπορική 
ονοµασία), που θεωρούν απαραίτητο 

για τον ασθενή τους, αποφάσισαν 
τα µέλη του διοικηπκού 

συµβουλίου του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου. 

Σύµφωνα µε την απόφαση, 
στο τέλος της συνταγής θα επισηµαίνεται 

µε ειδική κοινή σφραγίδα 
για όλους on «αλλαγή ή άρνηση 

εκτέλεσης της συνταγής 
συνεπάγεται πλήρη ανάληψη ευθύνης 

από τον εκτελούντα για 
την αποτελεςτρατικότητα και ης 
τυχόν παρενέργειες των φαρµάκων». 

To δ.σ. του ΓΠΣ αποφάσισε 
επίσης µεταξύ άλλων. 

¦ Νέα αίτηση αναστολής της 
εφαρµογής τηςυπουργτκής απόφασης 

στο ΣτΕ για την εφαρµογή 
της δραστικής ουσίας στη συνταγογράφηση. 

¦ Να προετοιµαστεί σε κατάλληλο 
χρόνο 48ωρη πανιατρική 

απεργία µετά την προηγούµενη 
συνεννόηοτι µε ης κλαδικές 

οργανώσεις και τους ιατρικούς 
συλλόγους, n οποία τοποθετείται 
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