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Aθιivα 5'4.2013

ΔEΛTlo TYΠoY

Συζητεiται α0ρ|o στo ΣUμβo0λlo τηg Eπtκρατεiαg (ΣτE) η πρoσφUγη τoυ Παvελληvfoυ
|ατρlκo0 Συλλ6γoυ Y|α τηV δραoτtκη oυoiα κατd τωv υπoυργικΦv απoφαoεωv
Λoβ6ρδoυ καI Λυκoυρ6vτζoυ _ Σαλμd (εξ,αvαβoληg).

.ooov αφoρd Tov περ|oρloμo τηg oυvταγoγραφησηζ τηg δραoτtκηg oυoiαg PRAZOL
oOμφωvα με Tηv υπoυργικη απoφαoη 29211Ι2013 (ΦEK B 692 261312013) περi
Θετlκηg λ[oταg σUvTαγoγραφo0μεvωv φαρμdκωv, δlαμαρτυρηΘηκαμε πρos ToV
αρμoδlo υπoυργ6 κ' Σαλμα γΙα τηv αlφvlδtαoτlκη αυτη απoφαoη περloρroμoυ τηg
lατρlκηg λεlτoυργiαg. Tov[oαμε στoV UπoUργo, oτι η σUVTαγoYραφηση τηg αvωτερω
δραoτlκηg oυoiαg μovo απo YαστρεvTερoλ6γoυg εv61ει κrvδυvoυg γlα TηV υγεiα τωv
αoΘεvΦv καl Θα επlφ6ρεt παρεv6ργεlεζ στηV περiΘαλψη με μεγαλυτερo κooτoq.

ol δlεΘvιilg τεκμηρlωμ6vεg απ6ψε|ζ για TηV Xρηση τηg PRAZOL απo τoυg κλlvlκo0E
ιατρoυg εΙvαl πoλλεζ Kα| o περloρtoμoζ Tηs Xρησηζ τηζ δημloυργεΙ πρoβληματα αvτi
vα επlλ0εl' δloτl βαζεl τo κooτog παvω απo τlg υγεtovoμlκfζ αVαYKεζ. o υπoυργog
υπoox6Θηκε 6τt Θα επlτραπεi η Xρηση τηg πραζoληg απo τoυg κλlvtκoυg lατρoιig με
αoφαλroτlκ69 δlκλεiδεg (π.x. δtαπloτωμεvo 6λκog, lo.τoρlκo 6λκoυg,
γασTρooΙσoφαγlκη παλlvδρoμηoη κλπ), Τov[oαμε oτl Θεωρo0με oτl xρεlαζovταl μεv
δlκλεiδεg πρoζ απoφυγη αvεξελεγKτηζ Xρησηζ, oπωg Θεραπευτικα καr δlαγvωoτlκα
πρωτoκoλλα πoU η πoλlτεiα oφεiλεl vα δημtoυργηoεl, αλλα o καΘε tατρδg πρ6πεt vα
μπoρε1 vα λεlτoυργεi xωρig περ|oρισμo0g γlα τo oυμφfρov τωv αoΘεvιi:v. Ζηταμε
λotπov τηv απ6oυρoη ToU περloρ|σμoυ πoυ μovo ζημ1α θα πρoκαλ€oεl σTo
κotvωvlκo o.uvoλo Kα| σTηv lατρlκη κolvωviα.

,ooov αφoρα τrg ληξrπρ6Θεoμε9 oφεrλ69 oε ouvdvτηση με τov πρoεδρo τoυ EoΠW
K. Παπαγεωργoπoυλo επloημαvαμε γ|α μiα ακoμη φoρd Tηv απαραδεκτη
καΘυoτ6ρηoη, παρα τlg υπoox6oεlg. o δlolκητηg τoυ EoΠW δηλωoε 6τ1 6oov
αφoρα τov oΠAΔ Θα αρxioεl η δlαδlκαoiα κατ6πlv oδηγtΦv τoυ, απ6 τlg 8-10
Aπρtλ1oυ Kα| o| πληρωμιig απo τtg 15 Aπριλioυ καl Θα ακoλoυΘηoouv Kα| Tα
υπoλolπα ταμε1α, μ6oα απo oxετlκ69 αvακolvΦoεlg.

Kατατ6Θηκε απo τov EOΠYY τρoπoλoγiα voμoΘετrκηg ρ0Θμtoη6 γlα αvαvεωση TωV
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900 περiπoυ oυμβαoloO1ωv 6ργoU τoU EOΠYY γtα δυo xρ6vlα ακoμη μετα απo
6γκριoη τoυ Δ.Σ τoυ EoΠW. Θα πρoκηρυ1Θo0v 350-400 Θ6oε15 Ylα τηv κdλυψη
αvαγκΦv υγεlovoμlκΦv μovdδωv τoυ EoΠW.

o Παvελληvlog |ατρlκ69 Σ0λλoγoE τoviζεI γ|α μlα ακoμη φoρd oτl ol περloρ|σμoi τηE
λεlτoυργiαg τoU |ατρtκoιi oΦματoE oτη βαoη μvημovlακΦv επlλoγΦv dκρlτηE μεiωoηE
δαπαvΦv υγεiαg Kα| η olKovoμlκη δuoπραγ[α oτηv oπo[α 61εl περl6λΘεt o tατρικ6g
κ6oμo9 δημloυργoOv μεγdλα πρoβλξματα στηv υγεlovoμlκη περfθαλψη ToU

πληΘuoμo0 καl στηv λεlτoυργ[α καl επιβiωoη τωv lατρΦv.

Γlα τo Π.|.Σ

o Πρ6εδρo9

M. BΛAΣTAPAKoΣ

o Γ. ΓραμματEαg

K. AΛEΞANΔPoΠoYΛoΣ
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