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¦ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑΤΡΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 
ME ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 

Σε οµηρία 
10 εκατοµµύρια 
ασφαλισµένοι!ΟΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 
εία πέ α οι! 
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 
είναι υποχρεωµένοι να 
αγοράζουν φάρµακα xcopis 
πίστωση και να πληρώνουν 
από την τσέπη tous για φυσικοθεραπείεΞ 

αλλά και την 
επίσκεψη otous Yiaipous 
του ταµείου. Την ίδια ώρα, 
οι φαρµακοποιοί εµµένουν 
στη σκληρή στάση tous και 
ζητούν να πληρωθούν τα 
χρήµατα που tous χρωστάει 

ο ΕΟΠΥΥ. I 
Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ npos tous 
συµβεβληµένοι kAivikous και εργαστηριακούε 

γιατρούς µόνο για το 2012 
είναι πάνω από 300 εκατοµµύρια ευρώ! 

www.clipnews.gr
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Σε κατάσταση opnpias 
10.000.000 ασφαλισµένοι! 
Σε κατάσταση opnpias 
10.000.000 ασφαλισµένοι! 

Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι περίπου δέκα εκατοµµύρια ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ. Είναι 
υποχρεωµένοι να αγοράζουν φάρµακα xojpis πίστωση, να πληρώνουν από την τσέπη 
tous για φυσικοθεραπείε5 αλλά και την επίσκεψη (nous YiaxpoOs του ταµείου! 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
∆ΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΟΤΟΥ 

Οι γιατροί σκέφτονται να 
ξεκινήσουν κι αυτοί µε 
τη σειρά tous νέο γύρο 
κινητοποιήσεων και να 

µη δέχονται από ns 17 ∆εκεµβρίου 
δωρεάν tous ασφαλισµένουβ του 
ΕΟΠΥΥ. 

Σύµφωνα µε την Ενωση Ιατρών 
του ΕΟΠΥΥ, οι γιατροί 
θα προχωρήσουν σε 
επίσχεση napoxns 
υπηρεσιών npos τον 
οργανισµό, KaOcos, 
oncos τονίζουν, δεν είναι 

πλέον οικονοµικά 
εφικτό να χρηµατοδοτήσουν 

περαιτέρω την 
πρωτοβάθµια φροντίδα 

υγείας. Q φορέαε 
συνεχϊ&ι να οφείλει 
εκατοντάδεε εκατοµµύρια 

orous γιατρούβ. 
Συγκεκριµένα, τα χρέη του ΕΟΠΥΥ 
npos tous συµβεβληµένου8 κλινιkoos 

και εργαστηριακούε γιατρούε 
µόνο για το 2012 είναι πάνω από 
300 εκατοµµύρια ευρω. 

Oncos καταγγέλλει n Ενωση Ιατρών, 
ο οργανισµοε δεν έχει αποζηµιώσει 

tous γιατρούβ για ιατριδ 
επισκέψεις από τον Αύγουστο και 
για ιατρικέε πράΣειε, παρακλινικέβ 
και εργαστηριακέ5 εΕετάσειε από 
τον Ιούνιο του 2012. 

0ι γιατροί ξεκινούν 
νέο γύρο 

κινητοποιήσεων 
και δε θα δέχονται 

από tis^ 
17 ∆εκεµβρίου 
δωρεάν tous 
ασφαλισµένου^ 
του ΕΟΠΥΥ 

Σε περίπτωση που οι γιατροί δεν 

πληρωθούν άµεσα ns φεπνέε ληΕιπρόθεσµεβ 
όφειλέε και δε λάβουν 

ένα δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα 
για την αποπληρωµή των παλαιών 
χρεών xcopis κανένα «κούρεµα», 
θα σταµατήσουν να δέχονται δωρεάν 

tous ασφαλισµένουε του ΕΟΠΥΥ 
λίγο πριν από ns γιορτές των 

Χριστουγέννων. ∆ηλαδή από ns 17 
∆εκεµβρίου οι ασθενείε θα είναι 
υποχρεωµένοι να πληρώνουν το 
kootos ms ιατρική επίσκεψηε από 
την τσέπη tous και στη συνέχεια µε 
την απόδειξη θα διεκδικούν τα χρήµατα 

ano το ταµείο tous. 

Επιµένουν οι φαρµακοποιοί 
Την ίδια ώρα, οι φαρµακοποιοί 

εµµένουν στη σκληρή στάση tous 

και οι χιλιάδεε ασθενείε εΕακολουθόύν 
να είναι όµηροι Tns διαµάχηε 

µεταΕύ φαρµακοποιών και ΕΟΠΥΥ 
και να µην µπορούν να ηροµηθευτούν 

µε πίστωση τα φάρµακά 
tous. Oncos υποστήριζαν σε χτεσινή 

συνέντευΕη Τύπου τα µέλη του 
Πανελλήνιου Φαρµακευπκού Συλλόγου, 

«n συστηµατική άρνηση του 
ΕΟΠΥΥ να πληρώσει εµπρόθεσµα 
ns υποχρεώσεις του σε συνάρτηση 
µε την άρνηση των φαρµαΚευηκών 
εταιριών να αυΕήσουν την πίστωση, 
οδηγεί τα φαρµακεία σε χρεοκοπία 
και το "τεφτέρι" npos tous ασφαλισµένουε». 

Οι φαρµακοποιοί δήλωσαν ncos 
δε θα σταµατήσουν τον αγώνα tous, 

ενώ χαρακτήρισαν xcopis ουσία ns 

Η Ενωση Ιατρών του 
ΕΟΠΥΥ προχωρά σε 
επίσχεση παροχής 
υπηρεσιών προς τον 
οργανισµό, καθώς, 
όπως τονίζει, δεν είναι 
πλέον οικονοµικά εφικτό 
να χρηµατοδοτήσει 
περαιτέρω την 
πρωτοβάθµια φροντίδα 
υγείας... 

απειλέε του υπουργείου Υγείαε on 
θα κάνει ατοµικέε συµβάσειε µε 
φαρµακοποιούε προκειµένου να 
παρακάµψει ns κινητοποιήσει του 
κλάδου. «Αντί το κράτοε να σκέφτεται 

tponous που χρησιµοποιούν 
αυταρχικά καθεστώτα, πρέπει να 
εφαρµόσει τη νοµοθεσία και ns υποχρεώσει 

του», ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο πρόεδροε του ΠΦΣ, θεόδωpos 

ΑµπατΖόγλου, και πρόσθεσε on 
«ο οικονοµι^ στραγγαλισµόε των 
φαρµακείων δεν έχει τελειωµό». 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, «οι φαρµακοποιοί 
τρία χρόνια ταλαιπωρούνται 

και βρίσκονται στο στόχαστρο 
ms Πολιτεία5, λεε και αυτοί είναι οι 
µοναδικοί υπεύθυνοι για τη σπατάλη 

στη δηµόσια υγεία. Ο κόµπος 
έφτασε στο χτένι». 

Στο µεταΕύ, πανελλαδική έρευνα 
ms MARC, που έγινε για λογαριασµό 

του ΠΦΣ, έδειΕε on n οικονοµική 
κρίση έχει πλήΕει το σύνολο των 

φαρµακείων ms xcopas και ncos 4 
στα 10 φαρµακεία ενδέχεται να βάλουν 

«λουκέτο». 
Oncos είπαν οι φαρµακοποιοί, 9 

στα 10 φαρµακεία ανηµετωπίϋουν 
προβλήµατα oncos «χρωστούµενα 
από το ∆ηµόσιο», «µείωση τΏρου» 
και «προβλήµατα ρευστότητας». 
To 81,7% αναφέρει on υπάρχει 
πρόβληµα µε την άµεση εΕόφληση 
από tous πελάτεε και το 56,6% on 
δυσκολεύεται να αποπληρώσει ns 
αποθήκες από ns οποίες προµηθεύεται 

φάρµακα. 
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