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To αµαρτωλό 
σίριαλ του ΕΟΠΥΥ 
σε... σκηνοθεσία 

Ανδρέα Λοβέρδου 
Πώβ µόλκ 11 unvEs µετά την ίδρυση του ο Opvawopos 

κατέληξε εφιάλΓηδ για ασφαλισµένουβ, προσωπικό 
νοσοκοµείων, φαρµακοποιού^ και napoxous υγεΐαβ 

Απάτη 
Ρίτα Μελά 
rmda@dirnokrarianews.gr 

Θα δεήχ τα επόρενα χρόνια ότι και τα 
υπόλοιπα Ταµεία θα παρακαλάνε 
ναµπουνεστονΕΟΙΤΥΥ».Ηπαραπάνω 

δήλωση αΛαίκει στον πρώην υπουργό 
Υγείε Ανδρέα Λοβέρδο σε συνέντευξη 
Τύπου που έδωσε oris 7 Σεπτεµβρίου 

2011 (nous αρρόδιουβ συντακτεβ^Την εποχή 
εκείνη, τέσσερα ρεγάλα Ταρεία, (ΙΚΑ, 

ΟΠΛΑ (∆ηροσίου),ΟΑΕΕ (ελεύθεροι 
επαγγελραη'εβ) και ΟΓΑ), συγχωνεύονταν 
στον νέο ασφαλιστικό φορέα, τον Εθνικό 
Οργανισµό Παροχήδ Υπηρεσιών Υγείas 

(ΕΟΠΥΥ), «φορτώνοντας» του και τα 
χρέη tous. To γεγονόδ αυτό είχε σηράνει 
συναγερµό a' όλη την αλυσίδα των παροχών 

υγείας (φαρµακοβιοµηχανία, φαρµακαποθήκεβ, 
φαρµακοποιούβ, ιδιώτεβ γιατρούδ, 

κλινικάρχεδ κλπ.), που «έβλεπαν» 
εξ apxris on το πείραµα ήταν καταδικασµένο 

να αποτύχει, καθώβ µεσούσε τε οικοvopiKns 
Kpians δεν υπήρχε n αναµενόµενη 

χρηµατοδότηση, που θα εξασφάλιζε τη 
ρευστότητα, άρα και τη βιωσιµότητα του 
υπερ-Ταµείου. 

Η συνέχεια είναι πλέον λίγο πολύ γνωστή 
σε όλουδ! Ο ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε τυπικά 

τη λειτουργία του την In Ιανουαρίου 2012 
(µε ένα δισ. ευρώ χρέοδ στην πλάτη του), 
µε σφοδρέβ και αλλεπάλληλεβ απεργίεβ 
γιατρών και φαρρακοποιών που ανπδρούσαν 

στη δηµιουργία του και µε tous ασφαλισµένουδ, 
oncos συνήθωβ, να πληρώνουν 

το... µάρµαρο. Σήµερα, σχεδόν U µήνεβ µετά^γέννηοτιτου 
υπερ-Ταµείου, ο πρώτε 

απολογισρό$ είναι τουλάχιστον αποκαρδιωτικόβ 
κυρίωβ για ns έυπαθείε και ευάλωτεβ 

οράδεβ του πληθυσµού. 
Μεγάλες ελλείψεις σε πανάκριβαανηκαρκινικά 

σκευάσµατα σε νοσοκοµεία αλλά 
και φαρµακεία, καθώβ οι φαρρακευηκές 
εταιρίες απαιτούν να tous προπληρώνονται 

οι παραγγελίες, ρε αποτέλεσµα οικογένειες 
να πουλάνε ακόµη και στήηα για 

να µη διακόψουν θεραπείες (που µπορεί 
να κοστίζουν έως και 3.500 ευρώ τον µήνα) 

οι δικοί tous άνθρωποι. Enions χιλιάδες 
χρονίως πάσχοντες (pnas νεφροπαθείς, 
ασθενείβ µε σακχαρώδη διαβήτη και 

µεσογειακή αναιµία) να πληρώνουν από 
τηντσέπη tous 100,200,300 ευρώ τον µήνα 

για τα αναλώσιµα που χρειάζονται για 
να κρατηθούν στη ζωή Και n δήλωση του 
πρώηνυπουργού Υγείας κΛοβέρδου («θα 
παρακαλάνε να µπούνε στον ΕΟΠΥΥ τα 
υπόλοιπα Ταµεία») µοιάζει µε κακόγουστο 

αστείο. 

notos είναι ο oroxos 
Ωστόσο µπορεί kojioios να πει on κάθε αρχή 

και δύσκολη! Μην ξεχνάµε άλλωστε on ο 
oroxos του νέου οργανισµού ήταννα συγχωνευτούν 

όλα τα ασφαλιστικά Ταµείο, σύµφωνα 
µε την εντολή ms Tpoucas, για να αποτελέσει 

«µονοψώνιο», oncos τόνιζε διαρκώς 
ο πρώην υπουργόβ Υγείας κ. Λοβέρδε. Με 
αυτόντοντρόπο θα πετυχαίνει καλύτερες πρές 

στην αγορά των προµηθειών (φάρµακα, 
αναλώσιµα κλπ.) και cms υπηρεσίες υγείας 

Mapios Σαλµάβ* 

«To ενιαίο ταµείο στήθηκε πρόχειρα» 
Η Ι∆ΕΑ ms δηµιουργίας 
εν05 ενιαίου ταµείου υγείας 

iris κοινωνικής ασφάλιστρ 
θα είχε ενδιαφέρον και 

ταυτόχρονα αποτέλεσµα, 
εάν τηρούνταν µερυχέβ αρχές 

και σχεδιαζόταν λιγότερο 
πρόχειρα. Στην περίπτωση 

του ΕΟΠΥΥ αποφασίστηκε 
n αναβάθµιση 

και εξίσωση npos τα πάνω 
των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

µε ταυτόχρονη υποβάθµιση 
των διαθέσιµων 

πόρων. ∆ηλαδή ενώ από 
την ύφεση και τη δηµοσιονοµική 

κρίση προέκυπτε 
δραστική απώλεια εσόδων, 
εισφορώνκαι κραηκής επιχορήγησε, 

στο ασφαλιστικό 
σύστηµα συµφώνησαν 

γενναίεβ παροχέβ που 
όµως κανείς δεν είχε προβλέψει 

πώς θα καλυφθούν. 
Με απλά λόγια: τα πάντα 
orous navres, ακόµη και 

V 
σε αυτούβ που δεν πληρώνουν. 

Ο Οργανισµός auras, 
ενώ είναι ο δεύτερος µεγαλύτεροβ 

στην Ευρώπη, δεν 
γνωρίζει ποιόν καλύπτει. 
To ασφαλιστικό σύστηµα 

δεν έχει µητρώο ασφαλισµένων. 
Αναφορικά µε 

την εξέλιξη του προϋπολογισµού 
του, ο ΕΟΠΥΥ έχει 

συµβασιοπουΑσει υποχρεώσει 
που ξεπερνούν κατά 

πολύ τα έσοδα του. Αυτό 
δηµιουργεί αδυναµία εξό¬ 

φλησε των δαπανών. 
Tis επόµενες ηµέρες θα 

ανακοινωθεί το ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα διάσωσε 

του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριµένα, 
το 1 δισ. ευρώ περιστολής 
Tns δαπάνε σε ετήσια 

βάση θα προκύψει από 
την αποζηµίωση του φθηνότερου 

σκευάσµατος στη 
θεραπευτική κατηγορία 
ATC5,200.000.000 ευρώ, 
300.000.000 ευρώ από τη 
µείωση των ηµών των φαρµάκων, 

130.000.000 ευρώ 
από τη θετική λίστα φαρµάκων, 

100.000.000 ευρώ 
από τη διείσδυση των γε~ 
νοσήµων και 270.000.000 
από τον νέο κανονισµό παροχώντου 

ΕΟΠΥΥ. Ολα τα 
µέτρα θα έχουν ολοκληρωθεί 

µέχρι ns 30 Οκτωβρίου. 

Αναπληρωτής 
-υπουργός Υγείας 

Ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος ^ταίζει» µε τον φακό 

για otous ασφαλισµένου5του. 
Επίσε µέσα από τον ΕΟΠΥΥ, µε την 

τλεκτροντκή συνταγογράφηση, την απογραφή 
των χρόνιων πασχόντων και άλλα 

µέτρα, θα µπορούσε επιτέλους να µπει 
ένα φρένο στην οικονοµική αιµορραγία 
του κράτους, από τα καρτέλ που υπάρχουν 
στον χώρο τε υγείας που, oncas έχουν µάθει 

όλοι ina, χρεώνουν κάθε χρόνο δισεκατοµµύρια 
ευρώ σε πλάτες των φορολογούµενων 

πολιτών. 
Σωστά µέχρι εδώ; ∆εν φτάνουν opcos 

µόνο οι καλώ προθέοειβ. Κι αυτό γι αη' δυστυχώς 
σήµερα µάθαµε µε σκληρό τρόπο 

ότι, όταν επιχειρούνται θεµελιώδες αλλαγές 
που αφορούν την υγεία των κατοίκων 

µιας χώρε σε καιρό οικονοµικής ύφεσε, 
τότε οι ιπθανότητες να εξελιχθούν σε βατερλό, 

τουλάχιστον µιε ολόκληρε γενιάς 
ασφαλισµένων, είναι πολύ περισσότερες 

arf ό,η να πετύχουν amis οι αλλαγές. 
Και αυτός ο εφιάλτε που ζούµε τώρα 

στον χώρο τε υγείε φέρει την υπογραφή 
του κ. Ανδρέα Λοβέρδου. 

najpyos Πατούλη* 

«Θνησιγενέβ µόρφωµα, τα είχαµε πεν> 
ΠΡΩΤΟΣ ο Ιατρικός Σύλλογο5, 

τον ∆εκέµβριο του 
2010, είχε δηλώσει on είναι 

σύµφωνο5 µε τη συνένωση 
των ταµείων, ώστε 

όλοι οι ασφαλισµένοι να 
έχουν ισόηµη πρόσβαση 
στην Πρωτοβάθµια Φρονη'δα 

Περίθαλψε (ΠΦΠ). 
Ωστόσο ο Ιατρικός Σύλλογο5 

Αθηνών ήταν ανηθεtos 
µε τον πρόχειρο τρόπο 

που άρχισε να στήνεται. 
Οι ουµβολικέθ καταλήψεις 
στο υπ. Υγείε τον Νοέµβριο 

του 20Π είχαν στόχο 
να αναδείξουν το θνησιγενές 

µόρφωρα που είχε αρχίσει 
να δηµιουργείται και 

να αφυπνίσει το υπουργείο 
και την ηγεσίατου ΕΟΠΥΥ, 
που το µόνο που είχαν στο 
µυαλό tous ήταν οι εκλογές 
του 2012. Τα αποτελέσµατα 

τα βιώνουµε σήµερα Οι 
ασφαλισµένοι έχουν πολύ 

χαµηλότερο επίπεδο περίθαλψε 
από το επίπεδο του 

µέσου Ευρωπαίου πολίτη 
και πάρα πολλοί πάροχοι 
υγείε, φαρµακοποιοί, µικροβιολόγοι, 

γιατροί αδυvaro0vva 
πληρώσουν ακόµα 

και τα νοίκια tous. 
Αυτή n κατάρρευση τε 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδε 
Περίθαλψε έχει ονοµατεπώνυµα 

Ανδρέε Λοβέρδε 
και Γεράσιµοβ Βουδούρε. 
Για την ιστορία, n 

συνένωση των ασφαλιστικών 
ταµείων σε πολλέβ χώpES 
τε Ευρωπαϊκής Ενωσε 
έγινε µέσα σε χρονικό 

διάστηµα 10 ετών. Βήµα 
βήµα και χωρίς να κινδυνεύσει 

µε καταρρεύσει n 
δηµόσια υγεία Εδώ, για να 
ικανοπουΑσουν την τρόικα 
επέβαλαν βίαιατη συνένωση 

των ασφαλιστικών ταµείων 
µέσα σε έναν χρόνο. 

Και για να µην υπάρξουν 
παρεξηγήσει, εµείς λέµε 
«ναι» στον εξορθολογισµό 
των δαπανώντε υγείε, µε 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 

µε τα γενόσηµα και 
την επωνυµία του φαρµάκου. 

Λέµε όµως «όχι» στη 
µετατροπή Tns οικονοµικής 

κρίσε σε ανθρωπισηκή 
κρίση. 

'Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

To αµαρτωλό 
σίριαλ του ΕΟΠΥΥ 
σε... σκηνοθεσία 

Ανδρέα Λοβέρδου 

www.clipnews.gr
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ρβρ∆ΕΝ 

ΕΙΝΑΙ όµως µόνο οι 
ασφαλισµένοι και οι πάροχοι 

υγείας που µένουν 
«επί ξύλου κρεµάµενοι». 
Ο ΕΟΠΥΥ παρασύρει στον 
«γκρεµό» και τα δηµόσια 
νοσηλευτικά ιδρύµατα, στα 
οποία εκτιµάται on οφείλει 
πάνω από 1,5 δια ευρω. 

Τα νοσοκοµεία, µε τη 
σειρά tous, αδυνατούν να 
χορηγήσουν ακριβά φάρµακ 

κα στους εξωτερικούς ασθενείς, 
που βρίσκονται σε απόγνωση, 

όπως και οι στραηές 
των ανέργων- ανασφάλιστων 

που δεν έχουν πλέον 
πρόσβαση στο ΕΣΥ. Επιπλέον, 

επειδή πολλά δηµόσια 
θεραπευτήρια δεν πληρώνουν 

τους προµηθευτές 
τους, ξεµένουν ακόµη και 
από σύριγγες, γάζες, γάνηα 
κλπ. Πρόσφατο παράδειγµα 

ο Σύλλογος Προµηθευτών 
Ιατρικών Ειδών (ΠΑΣΥΠΙΕ) 

που τον περασµένο 
µήνα έκοψε την πίστωση 

στο ΕΣΥ και δίνει υλικά µόνο 
σε όσα νοσοκοµεία πληρώνουντοις 

µετρητοίς. 
Μάλιστα, τον Σεπτέµβριο 

οκτώ µεγάλα νοσοκοµεία 
της χώρας κινδύνεψαννα 

µείνουν χωρίς υλικά 
εξαιηας του τεράσπου χρέους 

τους. Πρόκειται για τον 
Ευαγγελισµό, το «Ανδρέας 

Παπανδρέου» Ρόδου, το 
Σισµανόγλειο, το Τζάνειο, 
το «Αγία Ολγα», το Πανεπιστηµιακό 

Αλεξανδρούπολης, 
το Αττικον και το Καλαµάτας. 

Οι απεργίες και οι επισχέσεις 
εργασίας ιατρών 

και νοσηλευτών τον τελευταίο 
χρόνο είναι στην ηµερήσια 

διάταξη. Θυµίζουµε 
on έως και τον Σεπτέµβριο 
οι γιατροί δεν είχαν πληρωθεί 

ns εφηµερίες τωντελευταίων 
πέντε µηνών. 

Παράλληλα είδαν το εισόδηµά 
τους να συρρικνώνεται 

κατά 40% και την ίδια 
σηγµή τη δουλειά tous να 
πολλαπλασιάζεται εξαιηας 
της αύξησης ms εισαγωγήβ 

Παρέσυρε µαζί του και το ΕΣΥ: 
Νοσοκοµεία χωρίς γάντια, γάζες 
και σύριγγες, γιατροί απλήρωτοι 

για πάνω από πέντε µήνες 

κατά 30% των ασθενών στα 
δηµοσιά νοσοκοµεία λόγω 
ms oiKovopuais κρίσης. 

Τα στοιχεία δείχνουν 
on n έξοδος του ΕΟΠΥΥ 
από το τέλµα είναι εξαιρεηκά 

δύσκολα Από την πλευρά 
του, το υπουργείο Υγείας 

υποστηρίζει on το έλλειµµα 
του Οργανισµού θα µειωθεί 
κατά! δισ* έως το τέλος του 
χρόνου. 

Μάλιστα, όπωβ είχε 
αποκαλύψει ο αναπληρωnis 

υπουργόβ Υγείας Μάριος 
Σαλµάς στην «κυριακάτικη 

δηµοκραη'α» στις 
14 Οκτωβρίου, αυτό θα γίνει 

µέσα από το Ολοκληρω: 
ρενο Σχέδιο ∆ιάσωσης του 
Οργανισµού. 

Κρίσιµοι unves 
Επειδή όµως, όπως λέει 
και σοφός ελληνικός Xaos, 
«όσοι έχουν καεί στο χυλό 
φυσούν και το γιαούρη», οι 
επόµενοι µήνες θα δείξουν 
εάν τελικά το υπερ-Ταµείο 
µπορεί να σωθεί 

Και καλά θα κάνουν να 
τον σώσουν, γιαη os µην ξεχνάµε 

on, εάν βυθιστεί, τότε 
θα συµπαρασύρει στην 

άβυσσο και εκατοµµύρια 
ασφαλισµένοι πολίτες που 
τόσα χρόνια, µέσα από τις 
κρατήσεις των µισθών tous 
για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, 

συντηρούσαν eos 
έναν βαθµό τα ασφαλιστικά 
Ταµεία που εξαφανίστηκαν 
στο µεγάλο χωνευτήρι του 
ΕΟΠΥΥ. 

Αυτό άλλωστε υποστηρίζουν 
ο αναπληρωτής 

υπουργός Υγείας Μάριος 
Σαλµάβ, ο πρόεδρος του Ιατρικού 

Συλλόγου Αθήνας 
Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος 

του Φαρµακευηκού 
Συλλόγου Αττικήβ Κώσταβ 
Λουράντοβ και κυρία Ζωή 
Γραµµατόγλου, πρόεδροβ 
του Συλλόγου Καρκινοπαθών 

Εθελοντών Φίλων Ιατρών 
(ΚΕΦΙ) που µίλησαν 

στην «κυριακάηκη δηµοκρατία» 
για τον ΕΟΠΥΥ. υρτ µυρ9 

Ο npcteSpos, 
άλλαζε µεν, 
παραµένουν 
τα χρέη δε! 

Τι 

Φ V '•S* 

V 

ΤΗΝ ΠΙΑΣΜΕΝΗ ∆ευτέρα έγινε 
και n αλλαγή φρουράς στον ΕΟΠΥΥ. 

Ο κ. Γεράσιµος Βουδούρης 
αντικαταστάθηκε από τον κ. Ελευθέριο 

Παπαγεωργόπουλο (φωτό). 
Τα προβλήµατα φυσικά παραµένουν 

µεγάλα και άλυτα, καθώβ 
ο νέος πρόεδρος µε το «καληµέρα» 

καλείται να βρει ζεστό χρήµα 
για tous napoxous ms υγείας αλλά 

και να ανηµετωπίσει την οργή 
των ασφαλισµένων από το Ταµείο 
τωvεmomµovlκώvφopέωvτnς χώρας 

(ΕΤΑΑ). ∆ηλαδή γιατρούς, δικηγόρους, 
µηχανικούς, οδοντιάτρου, 

φαρµακοποιούς, συµβολαιογράφους, 
οι οποίοι -ανπθετα µε 

την πρόβλεψη του κ. Λοβέρδουδεν 
παρακαλάνε να µπούνε στον 

ΕΟΠΥΥ, αλλά έχουν βγει orous 
6popous γιατί δεν θέλουν να ενταχθούν 

στο υπερ-Ταµείο. Ο Οργανι0]x6s 
«φορτώθηκε» τα παλαιά χρέη 

των πρώτων Ταµείων που συγχωνεύτηκαν 
(ΙΚΑ, ΟΠΑ∆, ΟΑΕΕ, 

ΟΓΑ). ∆ηλαδή οφειλέβ φαρµακοβιοµηχανιών, 
γιατρών, φαρµακοποιών, 

νοσηλεία και εργαοτηριαKes 
εξετάσει ασφαλισµένων που 

απευθύνθηκαν σε ιδιωηκέβ κλινικέβ, 
διαννωσπκά κέντρα κλπ. Ετσι 

λοιπόν, ο veos φορέαβ απέκτησε 
από την αρχή ms λειτουργίας του 
µια «µαύρη τρυπά» 1 δισ. ευρω. ∆έκα 

µήνες µετά, απέκτησε, λόγω µερικής 
στάσης πληρωµών, άλλο 1,5 

δισ. χρέος· σύνολο 2,5 δια ευρώ. 

Κώστας Aoupavxos* 

«Ταράφια των φαρµακείων είναι άδεια» 
∆ΕΝ ΝΟΜΙΖΩ να υπάρχει 

έστω και ένας πολίητς 
aums της χώρας που να 
µην έχει αντιληφθεί ότι ο 
ΕΟΠΥΥ στήθηκε στο γόνατο, 

µόνο και µόνο για 
να ικανοποιηθεί το αίτηµα 

msTpoiKas. 
Xopis χρηµατοδότηση, 
αυτό το πείραµα ήταν 

καταδικασµένο από την 
αρχή να αποτύχει. To λέγαµε 

από την αρχή., βλέπαµε 
τα λουκέτα που έρχονταν 

στον κλάδο pas. 
Ektos από τα υπερχρεωµένα 

φαρµακεία, είναι 
και οι πολίτες που υποφέρουν 

από ns ελλείψεις 
σκευασµάτων. Ηδη υπάρχουν 

σοβαρότατες ελλείψεις 
σε πολλά φάρµακα, 

όπως, για παράδειγµα, το 
Sitrom που είναι αντιπηκτικό 

για τους καρδιοπαθείς, 
το Xeloda που είναι 

ογκολογικό φάρµακο για 
τον καρκίνο του µαστού, 
το Neurotin για την κατάθλιψη, 

το Logimaxvia την 
υπέρταση. 

Βασικά φάρµακα που 
ο κόσµος τα χρειάζεται. 
To γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ 
δεν έχει ρευστό, γιατί δηµιουργήθηκε 

την mo ακατάλληλη 
στιγµή µεσούons 

οικονοµικής κρίσης, 
συνεπάγεται αυτόµατα 
ότι οι ξένες εταιρίες δεν 

εφοδιάζουν την ελληνική 
αγορά µε φάρµακα. 

Ο κόσµος επίσε πρέπει 
να γνωρίζει on πρώτα 

στέλνουµε τα χρήµατα 
για τις παραγγελίες που 
έχουµε στις φαρµακαποθήκες 

και µετά αυτές µας 
στέλνουν τα σκευάσµατα. 
Εάν δεν έχουµε ρευστό, 
δεν µας στέλνουν φάρµακα. 

To κεφάλαιά pas 
εµείς οι φαρµακοποιοί τα 
εξαντλήσαµε. Αργά ή γρήγορα, 

εάν δεν δοθεί κάποια 
λύση και δεν µπουν 

χρήµατα στα ταµεία του 
ΕΟΠΥΥ, τα ράφια µα5 θα 
µείνουν άδεια, αφού και 
οι πολίτε5 δεν µπορούν 
να πληρώνουν από την 
τσέπη τους συνέχεια τα 
φάρµακα. ^Πρόεδρος 

Φαρµακευτικού 
Συλλόγου Απικής 

Ζωή Γραµµατόγλου * 

«Κάναµε έκκληση (nous οµογενείς» 
«ΕΙΝΑΙ γεγονός on n ιδέα 
του ΕΟΠΥΥ ήταν να γίνει 
ένα ενιαίο ταµείο για να 
νοικοκυρευτεί το χάος µε 
τα δεκάδες ταµεία που είχαµε 

και το κράτος δεν 
ήξερε n πλήρωνε, πόσουβ 
ασφαλισµένους είχε και 
nooous δικαιούχους επιδοµάτων. 

Ηταν ένα µπερδεµένο 
κουβάρι. Κατά m γνώµη 
µου, εάν ο Οργανισµ05 είχε 

δηµιουργηθεί πριν από 
την οικονοµική κρίση, τότε 
που λεφτά υπήρχαν, θα είχε 

πολλές πιθανότητες να 
πετύχει. 

∆υστυχώβ σήµερα 
ψάχνουµε να 

βρούµε λεφτά 
για να πληρώ- ^0 
σουµε τα φάρµακά 

µας, γιατί 
οι εταιρι^ λένε 

στον ΕΟΠΥΥ: «Εάν 

δεν pas πληρώσειβ, δεν 
πρόκειται να δώσουµε στα 
νοσοκοµεία και τα φαρµακεία 

τα πανάκριβα σκευάσµατα 
για ns χηµειοθεραπείε8». 

Προχθέβ είχα πάει 
στο Μητροπολιηκό Κοινωνικό 

Ιατρείο στον ∆ήµο 
Ελληνικού για να βρω 

το Xeloda, για τον καρκίνο 
του µαστού, που κάνει 353 
ευρώτοκουη. 

Οµωβ δεν υποφέρουν 
µόνο οι καρκινοπαθείς. 

Ανθρωποι µε σκλήρυνση 
κατά 

"- 

πλάκαβ, εάν δεν έχουν λεφτά 
δενµπορούν να συνεχίσουν 

m θεραπεία τους, 
νεφροπαθείς και άτοµα µε 
µεσογειακή αναιµία έφτασαν 

στο σηµείο να πληρώνουν 
από την τσέπη τους 

τα αναλώσιµα κάθε µήνα 
Εχουµε κάνει έκκληση 

στους οµογενείς µας στη 
Γερµανία και την Αµερική 
να ενισχύσουν οικονοµικά 
τον ΕΟΠΥΥ για να ξεχρεώσει 

και οι εταιρίες να ξαναδώσουν 
φάρµακα. 

Στον σύλλογο ]ias 
πολλοί γιατροί λένε on θα 
ψήφιζαν τον ΕΟΠΥΥ χωpis 

όµω5 τον Λοβέρδο και 
το ΠΑΣΟΚ, γιατί κατεδάφισαν 

τη δηµόσια 
υγεία. 

* Πρόεδρος του Συλλόγου 
Καρκινοπαθών Εθελοντών 

Φίλων Ιατρών (ΚΕΦΙ) 

Παρέσυρε µαζί του και το ΕΣΥ: 
Νοσοκοµεία χωρίς γάντια, γάζες  λκατάδηµms 
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