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ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΕΞΩ∆ΙΚΟ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ «Π» 

Αντί να απαντήσουν, 
µας κατηγορούν 
ως... συκοφάντες 

JRk χώρος της Υγείας και n 
m M σωστή περίθαλψη των 

B Af ποΛιτων ε,ναι nPOTspah ^tkW 
ότητα στις πολιτισµένες 

κοινωνίες και ο χώρος στον 
οποίο πρωτίστως υπηρετείται ή 
πρέπει να υπηρετείται το δηµόσιο 
συµφέρον από όλους. Από την πολιτεία, 

από τους κοινωνικούς και 
ιδιωτικούς φορείς του χώρου από 
όλους. Φυσικά, το αν υπηρετείται 
το δηµόσιο συµφέρον κρίνεται και 
αξιολογείται από τις αρµόδιες αρχές 

και από τα ΜΜΕ. 

Η περίθαλψη παρέχεται από ανθρώπους 
µε υλικά, και κυρίως από 

επιστήµονες (γιατρούς, φαρµακοποιούς) 
και φαρµακοβιοµήχανους. 

Οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση 
στα φάρµακα και τον τρόπο τον 

ρυθµίζει n πολιτεία, αποκλείοντας 
την αισχροκέρδεια, την εκµετάλλευση 

του ανθρώπινου πόνου, την εµπορία 
της υγείας των πολιτών. 

Πάνω στον άξονα αυτόν κινούµενοι, 
στις 30 Σεπτεµβρίου δηµοσιεύσαµε 

µια µεγάλη έρευνα στην οποία 
κυριαρχούσε n αποκάλυψη αισχροκέρδειας 

και απάνθρωπης εµπορίας 
της ανθρώπινης ζωής. Κεντρικό µας 
θέµα, τιµολόγια τα οποία αποδεικνύουν 

ότι φάρµακο πολύτιµο για 

την πάλη κατά του καρκίνου ενώ κοστολογήθηκε 
από τον «∆ηµόκριτο» 

στα 572 ευρώ, χρεωνόταν προς... 
3.500 ευρώ. Φαγοπότι δηλαδή, µε 
αποτέλεσµα να είναι δύσκολη n 
πρόσβαση σε αυτό του ανθρώπου 
που το έχει ανάγκη. 

Επίσης, βαρύτατη καταγγελία Έλληνα 
στην Εισαγγελία της Κολονίας 

για έρευνα σε βάρος της πολυεθνικής 
εταιρείας «Bayer», n οποία αφορούσε 

διάθεση άλλων αντί άλλων 
φαρµάκων, µε αποτέλεσµα τεράστια 
κέρδη από τον κύκλο εµπλεκοµένων, 

δηλαδή εταιρεία, γιατρούς, 
φαρµακεία. 

»ί Οι επιθέσεις 
Οι συνέπειες του ρεπορτάζ υπήρξαν 

άµεσες και δείχνουν το τεράστιο 
πρόβληµα της χώρας. Μας επιτέθηκαν 

προσωπικά και κατάφεραν να 
µας φιµώσουν εκ των... άνω. ∆εν είναι 

του παρόντος, αλλά τα λεφτά είναι... 
πολλά και θα επανέλθουµε µόλις 

ολοκληρώσουµε την έρευνα για 
το ποιοι και πώς τα πήραν... ∆εχθήκαµε 

και προσωπικές απειλές πέρα 
από τις επαγγελµατικές. 

Η Οικονοµική Αστυνοµία όρµησε 
για έρευνα όχι στους καταγγελλόµενους 

γιατρούς που τα έπαιρναν χοντρά, 
πλασάροντας φάρµακα άλλα 

αντί εκείνων που έπρεπε, αλλά στον 
καταγγέλλοντα. Στόχος να τον καταστήσουν 

κατηγορούµενο ώστε να 
µην µπορεί να καταγγείλει... Αφού 
παρήλθε 1,5 µήνας(!) από το ρεπορτάζ 

και ενώ περιµέναµε συγχαρητήρια 
και συµπαράσταση από 

τους φορείς που υπηρετούν τον χώρο 
της υγείας, µας ήρθε ένα απίστευτο 

ως προς το περιεχόµενο 
εξώδικο από τον Φαρµακευτικό Σύλλογο 

Αττικής. Σε ένα ρεπορτάζ εκείνης 
της ηµέρας, διατυπώναµε το 

ερώτηµα σε ποιες τσέπες καταλήγουν 
τα κέρδη από τον τοκισµό εκατοµµυρίων 

ευρώ κατά τη διαδικασία 
απόδοσής τους στους φαρµακοποιούς 

µέσω του Συλλόγου. Οι πιθα¬ 

νές απαντήσεις πολλές και ποικίλες. 
Για παράδειγµα, θα µπορούσαν να 
καταλήγουν στις τσέπες των µελών 
του Συλλόγου αναλογικά. Σε βοήθεια 

κάποιων µελών που έχουν 
ανάγκη. Κέρδη των οποίων n νοµιµότητα 

δεν αµφισβητείται, δεν µπορεί, 
σε κάποιες τσέπες θα καταλήγουν, 
και αυτό ερευνούµε µε διάφορες 

αφορµές και κατά δηµοσιογραφικό 
καθήκον. 

Αντί απάντησης για το πόσα ακριβώς 
είναι τα κέρδη από τον τοκισµό 

δεκάδων εκατοµµυρίων, αν υπάρχουν, 
και πώς ακριβώς γίνεται n διαχείριση 

τους από τους Συλλόγους 
που εκπροσωπούνται σε ανώτατο 
επίπεδο από τον πρόεδρο και το 
∆.Σ., µε το εξώδικο, µας καλούν να 
βγάλουµε ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ στην 
οποία και να δηµοσιοποιήσουµε 
τραπεζικούς λογαριασµούς, ονόµατα 

και γεγονότα, τα οποία ακόµα και 
αν είχαµε και τα δηµοσιεύαµε, θα 
παρανοµούσαµε. 

Μας συκοφαντούν παρουσιάζοντάς 
µας ως... συκοφάντες, επειδή 

διατυπώσαµε το ερώτηµα «σε ποιες 
τσέπες καταλήγουν τα κέρδη του τοκισµού· 

και µας απειλούν µε µηνύσεις, 
αγωγές κ.λη. Εκεί που περιµέναµε 
συγχαρητήρια και βραβεία για 

τη µεγάλη αποκάλυψη της αισχροκέρδειας 
από τα φάρµακα, δεχόµαστε 

επίθεση, άδικη και συκοφαντική, 
την οποία λογικά δεν µπορούµε 

παρά να συνδέσουµε µε τις δύο άλλες 
προαναφερόµενες. 

Για να σχηµατίσετε µια πρώτη 
άποψη για το πώς αντιλαµβάνονται 
στον Φαρµακευτικό Σύλλογο τον 
ελεγκτικό ρόλο των Αρχών και των 
ΜΜΕ, αντιγράφουµε από επιστολή 
που έστειλαν crm γενική γραµµατέα 
του υπουργείου Υγείας και µε την 
οποία την καλούν να µην ασχολείται 
µε τα φαρµακεία, αν και το υπουργείο 

Υγείας εποπτεύει την καλή 
τους λειτουργία. 

Γράφουν, µεταξύ άλλων: «[...] Αντί 
να περιφέρετε στα ΜΜΕ την άγνοιά 
σας για θέµατα που προφανώς δεν 

Ιατρικά 
οργιά! 

έχετε καµία γνώση, σας καλούµε να 
ασχολείστε µε προτάσεις ή διεκδικήσεις 

του χώρου σας και να σταµατήσετε 
να ασχολείστε µε τα φαρµακεία, 

τα οποία εκπροσωπούνται µόνο 
από τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό 
Σύλλογο, τους τοπι- _ 

κούς συλλόγους και 
αναφέρονται σε αρµοδιότητες 

του υπουργείου 
Υγείας..,». Κι αυτό 

αν και αναγνωρίζουν 
ότι στον χώρο τους n 
ανοµία και τα συµφέροντα 

λυσσοµανούν. 
Γράφουν σχετικά σε 
άλλη επιστολή τους µεταξύ 

άλλων και τα εξής 
ψευδεπίγραφες υπογραφές φαρµακοποιών 

χωρίς φαρµακεία θα µπορούσαν 
κάλλιστα να είναι ιδιώτες 

φαρµακοβιοµηχανιών, µέτοχοι αλυσίδων 
σούπερ µάρκετ ή αχυρανθρώπων 

που εξυπηρετούν επιχειρηµατικά,συµφέροντα...». 

Γιατί, άραγε; 
Κατόπιν τούτων, διευκρινίζουµε 

ότι δεν αναφερθήκαµε ποτέ σε παράνοµα 
κέρδη που παράνοµα µοιράζονται, 

ούτε από τον ΦΣΑ, ούτε 
από κανέναν άλλο, παρά διατυπώσαµε 

το ερώτηµα σε ποιες τσέπες καταλήγουν 
νόµιµα τα κέρδη από τους 

τόκους που επίσης είναι νόµιµα. Και 
επειδή και ο Σύλλογος βεβαιώνει µε 
το εξώδικο ότι διαχειρίζεται εκατοµµύρια 

ευρώ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ λεπτοµε- 

Tu ΠΛΡΛΙΚΗ.\ Ο 

el 
i, 

Ist 

ρή απάντηση για τη διαχείριση των 
εκατοµµυρίων, για το αν υπήρξαν 
κέρδη από τόκους, από πότε ακριβώς, 

πού κατέληξαν κ.λπ. Ακόµα 
και σε φιλανθρωπίες να δόθηκαν 
και εκεί τσέπες τα υποδέχθηκαν. 

Επιπλέον, αφού ο 
ΦΣΑ διαρρηγνύει τα ιµάτιά 

του ότι ουδέν µεµπτό 
υπάρχει στη διακίνηση 
εκατοµµυρίων από τον 
ΕΟΠΥΥ στους φαρµακοποιούς, 

γιατί δεν ζητεί 
να πιστώνονται απευθείας 

οι λογαριασµοί των 
µελών του, αντί να τα µεταφέρει 

ο ίδιος στα µέλη 
του; Γιατί δεν απαντά στο αν οι λογαριασµοί 

των φαρµακοποιών πιστώνονται 
αυθηµερόν ή µε καθυστέρηση ορισµένων 

ηµερών και µε ποιο σκεπτικό; 
Γιατί άλλοι συλλογικοί φορείς του κλάδου, 

όπως οι ιατροί και οι φυσιοθεραπευτές, 
δεν εµπλέκονται καθόλου 

στη διακίνηση των πιστώσεων από τον 
ΕΟΠΥΥ προς τα µέλη τους; Επειδή 
δεν έχουν υπογράψει συλλογικές συµβάσεις 

µε τον οργανισµό, όπως ο 
Φαρµακευτικός Σύλλογος; Ακόµη και 
σε µια τέτοια περίπτωση... συλλογικότητας, 

γιατί πρέπει ντε και καλά να πιστώνονται 
τα ποσά σε έναν λογαριασµό 

αρχικά από τη σπγµή που θα µπορούσαν 
να διανεµηθούν αναλογικό, 

βάσει των συνταγών που εκτελεί ο κάθε 
φαρµακοποιός; Από την απάντηση 

θα βεβαιωθεί και το νόµιµο και το ηθικό 
της διαχείρισης. ∆εν το αµφισβητούµε, 

γιατί απλά το ερευνούµε. 
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