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Με την πλάτη στον τοίχο 

οι ασφαλισµένοι στονΈΟΠΥΥ 
Η ταλαιπωρία και n οικονοµική αιµορραγία των Ελλήνων ασθενών θα συνεχιστεί και αυτήν την 
εβδοµάδα, αφού οι φαρµακοποιοί δε σκοπεύουν να σταµατήσουν το «εµπάργκο» otous ασφαλισµένου$ 

του ΕΟΠΥΥ. 

ΤΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤ0Υ 

Την ίδια ώρα, στο 
χορό των κινητοποιήσεων 

µπήκαν και 
οι συµβεβληµένοι 

µε τον οργανισµό φυσικοθεραπευτέε, 
οι οποίοι ανέστειλαν 

από χτεε τη σύµβαση tous 
µε τον ΕΟΠΥΥ, µε αποτέλεσµα 
οι ασθενείε να πληρώνουν 
από την τσέπη tous ns φυσικοθεραπείεε. 

Οι ασφαλισµένοι η φαρµαστον 
ΕΟΠΥΥ θα κε^ πε" 

r ; 7 ριθαλψη των 
πληρώνουν ano περίπου δέκα 
Την ΤσέΠΓΙ TOUS εκατοµµυρίων 

ασφαλισµένων 
του ΕΟΠΥΥ ανα- 

ηλέον, µετά τα 

φάρµακα, και cis µένειαι να βρε. 

φυσΐΚθθεραπείε$ θεί στον αέρα, 
καθώε οι ασθενείε, 

oncos και 
την περασµένη εβδοµάδα, θα 
συνεχίσουν να αγοράζουν τα 
φάρµακα tous ano τα φαρµακεία 

µε µετρητά. Στη συνέχεια 
tous δίνεται n δυνατότητα να 
διεκδικήσουν τα χρήµατα από 
το ασφαλιστικό tous ταµείο. 
Πρόκειται όµωε για µία διαδικασία 

εξαιρετικά χρονοβόρα, 
ενώ δεν είναι λίγοι οι ασφαλισµένοι 

που είναι ηλικιωµένοι 
n σοβαρά άρρωστοι και δεν 
µπορούν να τρέχουν συνέχεια 
από γραφείο σε γραφείο για 
να διεκδικήσουν το αυτονόητο, 

το δικαίωµα tous στη φαρµακευτική 
περίθαλψη. 

Οι φαρµακοποιοί όλη5 Tns 

Οι αυθίνείς 
ouvexioouv νο a γορόζο u 
ία φάρµαχά ιοιις από ra 
φορµακΓίο µε µίτρητά 

xcopas εµφανίζονται ανυποχώρητοι 
και, oncos δηλώνουν, 

δεν πρόκειται να τερµατίσουν 
τον αγώνα tous µέχρι να σταµατήσει 

n ασυνέπεια των πληρωµών 
από την πλευρά του 

ΕΟΠΥΥ. Τα µέλη του Πανελλήνιου 
Φαρµακευτικού Συλλόγου 

ζητούν από την κυβέρνηση 
να πάρει πίσω κάποια µέτρα, 
oncos το αναδροµικό rebate 
(εκπτώσειε) που επιβάλλεται 
σε φάρµακα που έχουν πουληθεί 

από ns αρχέε του 2012, 
σηµειώνονταε ότι µόνο τότε 
οι φαρµακοποιοί θα αποφασίσουν 

αναστολή των κινητοποιήσεων. 

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
του ΠΦΣ, Θεόδωρο ΑµπατΖόγλου, 

τα βασικά αιτήµατα του 
κλάδου είναι αποπληρωµή 
των συνταγών Αυγούστου και 
Σεπτεµβρίου και αποπληρο 

µή των παλαιών χρεών του 
ΕΟΠΥΥ (ano το 2011), ενώ 
οι φαρµακοποιοί σκοπεύουν 
να καταθέσουν αγωγή στον 
ΕΟΠΥΥ για να διεκδικήσουν 
τόκουε υπερηµερίαε. Παράλληλα, 

ζητούν διαβεβαιώσει 
για ns πληρωµέε των συνταγών 

Οκτωβρίου, Νοεµβρίου 
και ∆εκεµβρίου στο πλαίσιο 
των 60 ηµερών που ορίζει ο 
νόµο5, καθώε και την κατάργηση 

Tns διάταέηε για µεικτό 
κέρδοε 30 ευρω στα φάρµακα 
µε χονδρική τιµή άνω των 200 
ευρώ. 

Χωρίς δωρεάν φυσικοθεραπείες 
Οι ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ 

που έχουν ανάγκη αποθεραπείαε 
µε φυσικοθεραπείes 

θα πρέπει να βάλουν βαθιά 
το χέρι στην τσέπη, καθώε οι 
συµβεβληµένοι µε τον ορ¬ 

γανισµό φυσικοθεραπευτέε 
ανέστειλαν τη σύµβασή tous 
µε τον ΕΟΠΥΥ µέχρι να πληρωθούν 

για το µήνα Ιούνιο. 
Οι φυοτκοθεραπευτέε θα εκτελούν 

κανονικά τα παραπεµπτικά 
των ασφαλισµένων, αλλά 

θα εκδίδουν δελτίο napoxns 
υπηρεσιών στο όνοµα του 
ασφαλισµένου. 

«Ο κλάδοε των φυσιοθεραπευτών 
έχει ξεπεράσει τα 

όρια αντοχήε του, καθώε το να 
εργάζεσαι και να µένειε 6 µήves 

απλήρωτος δεν είναι απλώε 
ανα&οπρεπέε αλλά pas οδηγεί 
(os λειτουργοόβ tns υγείας στην 
εξαθλίωση», δήλωσε στον «A» 
ο πρόεδρο» του Πανελληνίου 
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, 
Γεώργκ» Μπάκαε. 

Οδηγίες γη διεκδίκηση 
χρηµάτων 

Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε τα 
δικαιολογητικά που πρέπει να 
προσκοµίσουν οι ασφαλισµένοι 

στο ταµείο για να εισπράξουν 
κάποια στιγµή τα χρήµατα 

που έδωσαν για την αγορά 
φαρµάκων. Οι ασφαλισµένοι 
πρέπει να έχουν την πρωτότυπη 

συνταγή που δεν εκτελέστηκε 
στο φαρµακείο µε την 

υποχρέωση καταχωριστή από 
tous γιατρσύε στο βιβλιάριο 
υγείαε του ασφαλισµένου. Επίans, 

πρέπει να προσκοµίσουν 
ns αντίστοιχεε ταινίεε γνησιόnrras 

των φαρµάκων, την απόδειξη 
πληρωµήε, καθώε και 

την έγκριση από τον ελεγκτή 
ιατρό (όπου αυτή απαιτείται). 
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