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ANAKoΙNΩΣΗ
Συνd,δελφoι,

Στιq 29l2l12 ψηφiστηκε α1τ6 την Eλληνικη Boυλη o
εφαρμoστικ6ζ ν6μo9 πoυ αφoρ* και στη ριiθμιoη θεμdτων
Eθνικoιi Συoτηματοq Yγεtαg καt επoπτευoμ6νων φoρ6ων
(αναρτηθηκε στην ιστoσελiδα τoυ Συλλ6γoυ στLζ 2l3l|2, oεχ.
68). Tο 6'pΘpo 21 (oε}".21) αναφ6ρεταt στιζ ρυθμioειg σχετικd,

με τα φdρμακα.
.Στην 1ταραγραφο 4 τoυ iδιου dρθρου αναφ6ρεται 6τι για
κdθε χειρ6γραφη συνταγη πoυ καταχωρεiται ηλεκτρoνικd,
απ6 τα φαρμακεiα πρoq τoυζ Φ.K.Α. (Φoρεig Κowωνικηg
Αoφdλιoηg), ιατρoi πoυ συνταγoγραφoliν xειρ6γραφα θα
επιβαρr5νoνται με την καταβοξ ποoοti αποζημiωσηζ στα

φαρμαKεiα πoυ Kαταχωροιiν τιg oυνταγ69. To ιiψog του
πoooti θα καθοριoτεi με υπoυργικη απ6φαoη !

ο Στην παρdγραφo 5α αναφ6ρει 6τι απ6 |l4l20|2 στα
νoσoκoμεiα του EΣY εiναι υπoχρεωτικη η αναγραφη τηζ
χημικηζ oυoiαg τoυ φαρμd,κoυ (δραoτικη ουoiα).

ο Στην παρ&γραφo 5β αναφ6ρει 6τι απ6 tl4l12 6λoι oι
γιατρot θα συνταγoγραφoιiν στoυζ αoφαλιoμ6νoυq των
Φ.K.Α. κd,νoνταq απoκλειoτικη χρηση τηζ χημικηg oυoiαg
(δραoτικη oυotα) των δ6κα μεγαλιiτερων σε κατανfrλωoη
δραoτικιΙlν ουoιcbν για τιq οπoiεg υπd,ρχoυν φdρμακα με
δtπλωμα ευρεσιτεwiαζ καt γεν6oημα, εξαιρoυμενων
αυτcΙlν για τιζ xρ6νιεg παθηoειζ. oι δραoτικ6q αυτθq oυotεq
θα ανακoινωθοιiν με υπουργικη απ6φαoη δθκα ημ6ρεζ
μετfr την ανακοiνωοη τoυ ν6μoυ.

ο Στην παρdγραφο 5y αναφ6ρει 6τι o EoΦ καταρτiζει
κατd,λoγo με τιζ χημικ6q oυoiεζ των δραoτικcΙlν oυoιcbν και
τα αντtoτoιχα εμπoρικd oν6ματα 6λων των φαρμd,κων, τον
oπoioν θα αναρτηoει στην ιoτοoελfδα τoυ ψξxρι31.Βll2.



Την Tρiτη 2812120|2 τo Δ.Σ. τoυ ΣEYΠΙKΑ
Θεooαλονtκηg-B.Eλλdδoq oυναντηΘηκε μετd, απ6 αtτημα μαζ
στoν Ιατρικ6 Σιiλλoγο Θεooαλoνiκηg με τoν Yποδιoικητη του
ΙKA κ Δ. Πατoor5ρη, αρμ6διo για τα θ6ματα των KEΠA. Η
oυν6ντηoη 6γwε σε καλ6 κλtμα. Θ6oαμε υπ'6ψιν τoυ κ
Πατooιiρη 6λα τα θ6ματα πoυ αφoρoriν oτo KEΠΑ (6γγραφo

των εvV6α oημεiων πoυ εixαμε ηδη αποoτεtλει στιζ 13l2l|2).
Eιδικd για τo θ6μα τηg καθυoτ6ρηoηζ πληρωμιΙlν απ6 |l|ll1.
6ω9 και 91201ι αν6φερε oτι τo πρ6βλημα αφoρ0 μ6νο στην
Θεooαλoνiκη και Θα εξεταoθεi &μεoα η λιioη τoυ. Eπiσηζ μαζ
επ6δωoε 6γγραφo πoυ απαντd oε κd,πoια απ5 τα αιτηματα μαq
(61ει αναρτηθεi oτην ιoτooελiδα μαq oτιg 28l2lΙ2 <Σxετικd με
τη λειτoυργtα τoυ KEΠA)) και για τα υπ6λoιπα θ6ματα
υπoox6θηκε να βρεθοr5ν λr5oειg και να βριoκ6μαστε oε ανοιμη
γραμμη επικoινωνtαg. Zητ"i1oαψε επtoηq να μεταφ6ρει στην
διoiκηoη τoυ ΙΚΑ την 6πoψη μαζ 6τι η φημολoγοriμενη
κατ6ργηoη μεγdλων ιδι6κτητων ιατρεiων τoυ oργανιoμor5 για
να μετατραποιiν σε διoικητικθq υπηρεoiεq απoτελεi
απoδυν0μωση τηζ πρωτoβdθμιαζ φρoντiδαq του ΕoΠYY και
μαζ βρioκει κdθετα αντiθετoυq. Aναφ6ραμε επioηq 6τι τo
κ6oτo9 απ6 την κατ&ργηση των μικρoβιoλoγικrirν εργαστηρfων
και τoυ ιστoκυτταρoλoγικoιi εργαoτηρiου απoτεΧεi π}ti1γμα και
oικoνoμικη αιμορραγiα για τoν EOΠYY και ωζ εκ τοιiτoυ και
για τo ΙKΑ. Για τα ανωτ6ρω δr5o θ6ματα o Yπoδιoικητηζ
δυoτυ1ιbq δεν εixε oαφη απdντηση. . .

ΣυνdδελφοL με 6λα αυτd, πoυ oυμβαivουν στoν 1ιilρo τηq

υγεiαq βιιΙlνoυμε μια δραματικη αλλαγη oτα 6oα γνωρiζαμε ωq

oημερα. Mπoροιiμε να ποr5με με βεβαι6τητα 6τι ζoιiμε τo τ6λo9

μιαζ επoγi1g και την σ"pχJη μιαζ dλληq, 6πoυ τiπoτα δεν εiναι
δεδoμ6νo και 6λα αναΘεωρot5νται και εξετdζoνται απ6 την
αpW1.Σαg ζητoriμε να πλαιoιrilσετε δυναμικ& τoν Σ6λλoγo oαq

για να μπορ6οoυμε να αντικροtiσoυμε την λαiλαπα πoυ
επ6pγεται με 6ooν τo δυνατ6ν λιγ6τερε9 απιbλειεq.
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