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K0ρlε Πρδεδρε,

O Πovελληvιog Ιατρικδg Σ0λλoγoq- 
- η'....i TηV dμεoη ovακληoη Tηq με

A.Π.272t3/2O.B.2O13 εγκυκλiδυ τoυ 
,Eoπγγ 

με 'TηV 
onoiα αφα|ρεiταr ομεoo τo

δικαiωμο Tηq σUWαYoYραφησ;{'δu-γ,oiρ90, |φoobu αro oxδλ|α Tηq oυvτογηg η

αro βIβλιoρIo ovoγροφεται, .*iοfonδ 'η 
δρbαrlκη, καt η εμΠoρικη ovoμαoiα τoυ

φoρμdκoυ.

l.{ εγκυκλιog oυτη,. με TηV oπoiα.μετατΙθεTο| .η |oTρικη ευθιjVη στo xθρIα oλλωv

nρooωnωV, αvσρμoδιωV Vo λ"μβd;;,, !ιΨq::l:.Ι:,Ι1, θεραnεicΙ TωV αoΘεvδv,

δΞ, εi,oι δυvατδV Vo γivεl αnoδεκτη απo ToV loTρlKo κoσμo.

o Παvελληvlog Ιατρικδζ ,Συλλoγog ΘεωρεΙ δτl η εγκ0κλlog αυτη εκδδΘηκε

κοτδπlv υnoδεiξεωv nρoo,n,;;; oiΞ-1ξo,.o' με T9Uq vδμoυg Tηζ oYoροg καt

δXι μδvo δημ;;;;;.i.-";;βλημo'o;,η. δημoorα 
.υγεΙo 

o}λo εκτδg τoυ δl δεv

ωφελεi, δεv εξυnηρετεi κo, 'o7o*onδ.γ,o,io, 
oπoiδ υnoτiΘετol δτι εκδδΘηκε.

o ιοτρδg εivοι ουτδg noυ θxει.τηv ευΘ,u-1JJo τη Θε'ραnευτtκη oYωYη τoυ αoΘεvη

ΠoU nερrΘoλn.i-*oι, κoΘε 
,dvερμlο 

η.oπoiο j*'ρdn'' TηV αnoατoλη οnδ τouq

κοvδvεg Tηq Io'ρ'*δc ηδ.*ηq κοi δεo-oλoγioζ οΠoρρinτετοt.



Ag αvαμθvoυμε Kctl τηv .onδgooη ToU Συ-μβoυλioυ Tηζ Enlκρατεiοg, μετd TηV

ΠρoσφUYη βoξ, η oΠolct εXε| εκδικooΘεi- Kol μdαο απ.δ αυvεργοoiο Vct

ρbηeηooυ.με.δλδι cΓΓηv oμαλη Kαι cIσφαλη περiΘαλΨη τoυ λooυ.

Kαλoιiμε τoUξ lατρoιiq μiλη μαξ vσ οuvε1iooυv vα αvαγρdφouv παρdλληλα
με Tη δρα,oτl*η κill τηv-εμπoρlκη ovoΙJασΙα τoυ φαρμdκoυ στo oπoΙo i11oυv
εμπlστoσUvη, iτα o1δλα-τηqoυvrαγηξ καl oτo βlβλdρο τoυ αoΘεvoιig.

Γιo μiα οκδμη φoρα τoviζoυμε δπ εμεΙg θxoυμε τηv ευθ0vη.Tηq περΙΘαλψηq ToU

καΘε.ooθεvη καi αυτδ τo δlκoΙωμο δεv τo εκ1ωρo0με σε κovθvαv τρiτo.

Γtα τo Δ.Σ. τoυ Π.Ι.Σ.

o Πρδεδρog

MIXAHΛ ]I. BΛAΣTAPAKoΣ

o Γεv. Γραμμoτεαg

KΩΣTAΣ I. AΛEΞANΔPoΠoYΛoΣ


