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ανnΚεI τo mωμα
σε ερnμo σΠιτι

AoτεYoξ, o onoloζ ε[xε δnμloυργΠoεt

τo (Koτοφ0Y|6Σ τoU σε δωμdτlo εγκoτoλεtμμ6voυ οnlτlo0, εκrlμdτol oπ6 τtq
oρx€q 6τι ιiτοv o vεκρ6g dvτροq noυ

εvτonloτnκε τo.μεonμ€ρl

t

t

Σε ααrεγo

τng Τρiτnq

orn 86'ρolο. Σιiμφωvo με τnv |οτρoδlκαoτtκιi Ynnρεοiο Θεοooλoviκng,

γlα εlΙα φαβμακ0
Δεv 6xει τ6λos n ταλα|Πωρ[ο τωv σοβαρd οοθεvιilv, o| oΠoioι αVα.

γKdζovτα| Vo Περ|μ6voυv αμ6τρnτεS 6ρεS στΙS oUρεS ιωv λ|γoστcbv
φoρμoκεiωV τoU EoΠYY ΠρoKε|μ6VoU vo ΠρoμnθεUτoι]v τnv αγωγli
τoUS.
PΕΠoPΤAZ
HτPA xAτzHΠANAΓιΩToY

o θdvοτoq τoυ ooτ6,γoυ, Tο στo|Xε[ο
ταυτoτnτοq τoυ onoioυ nορομ6voυv
ογvωοτo, oφεlλετot oε nοΘoλoγlκd
οiτιο, εvιi εκτlμdτοι nωq εnriλΘε τoυλdxlcτov nρlv οn6 διio με τρειg εβδo-

ΔH

μdδεq.

oτn Θεooαλoνiκn απδ
Στnν επαρxiα δεν υπαρxεt
κανενα φαρμακεio τoυ Εo-

-

AξIιυμoτικoi τnξ EΛAΣ

επlonμo[-

Voυv nωζ o doτεγoq ε[xε διoμoρφΦoεl €vo μικρo xιilρo μ€οο oτo εγκοτoλειμμ6vo oniτl, onoυ μnoρoυoε vo
κoιμοτoι Ko| vο Πρoστοτεiετol oπo
τlq doxnμεq κolρικ69 oυvΘfiκεq. Τo
nτιilμο τoυ εvτ6ntoε κdτoIκog τnq Περιoxriq, o onolog οvτιλΛφΘnκε €vτovn
δuoooμio κοι μnο[vowoq σTo εγKοτoλεlμμ€vo onlτt εvτ6nlοε τo ΠτΦμo, τo
oπoiο μdλroτα βροκ6τcv οε κοτ6οτο-

on nρoiωρnμ€vnq οιiψnq. onωq εξnYo0v οσTυvoμκof, 6xoυv r,rδn λnφΘεi
onoτunιilμοτα, κοθιbg κol γεvετlκ6
uλlκo, nρoκειμ€voυ vο γivoυv oλεg ol
οnορolτnτεg εv€ργεlεg γro vο ovογvωρlαrεi o dγvωoτoq dvτρog. Πρoovdκρlon δlεvεργε[ταl οn6 τo Aoτυvoμlκ6
Τμnμo B6ρolog.

Σ1}λru]ln
αλλoδαΠo0

ΚαατανItS

TnY €ξoδo

on6 τnv EΜdδο(!) nρo.
οnαθo0oε vα nετOxεl €vog 27xρovog
oΜoδαn6q, o onoloq τελlκd oυvελι1φΘn nρoxτ6g τo οn6γευμo οτo Συvoρlοκ6 Σnμεio Δl6λευonq Kοoτovlιilv
EβρoU.

onωg €μvε ψωοτ6,

nρ6κεlτοt γlα
€vov υnιiκoo Σεvεγdλng, κοτnγoρoO.
μεvo γlο oπ6nεlρο πoρ6voμng εξ6δoυ οn6 τn xιilρο καl nλooroγραφiα.

Συγκεκρμ€vα,

ε δλn τnν Aθnνα oι

αoθενεis εΕυπnρε-

τoυνταt απδ πεντε

φαρμακεiα,

o

27xρovog μετ€βn

στo oUγKεKρΙμ€vo ουvoρloκ6 onμε[o
δtdλευong, πρoκεlμdvoυ vo βγεr αn6
τn xιilρο, οΜd κατd τn δtdρκεlο τoυ
δloβoτnριoκo0 ελ€γxoυ δlοπloτιi:θnκε
nωq κατεixε κοt εniδεlξε στoUξ cιστUvoμlκoOg €vo διoβoτιiρlo Σεvεγ6λnq
κol μlο oδειo nαρoμovtig τωv |σΠοv|κιilv ορxιilv, το ono1α 6φεραv εμφovti

εvιb
ενα!

ΠYY...

Aναλυτtκδτερα, oτα πθ.
ντε φαρμακεiα τoυ ΕoΠYY
στnv Aθnνα πρooθρxovταl
oε καΘnμερrνn βαon με με-

γαλn

Tραψκ6s oκnv6s, με xtλιαδεs
oσθεvεis Vo Περ|μ6voυv vα εξυΠnρετnθoUV αΠO

ελοxloτα φoρμoκεiο, 6noυ β6βαlο
αUτο UndρXoUv...
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στιS

M

αγωνiα

περiπoυ 5.00Ο

-ασΘΞνεis,

λoi απδ
oπoioυs

πoλ-

τoUS

καρ-

κtνoπαθεis, ol
οπoiot τo μδνo
πoυ θdλουν εiναl να παρoυν
τα φαρμακα

Πoυ Θα

τoUS

κρατnooυν

oτn Ζωn. Tnv

iδtα ωρα, δool
θxoυν τnν... ατυxiα να δtαμdνoυν στnv εΙΙαρxiα καt δε
βρioκoνταt κovτα oε Θεooαλoviκn και ΑΘnνα, εiναι oε
ακδμn xεtρδτερn καταoταon. BtΦνoυν oκnνθs μtαs δtαλυμdνns xωραs, καΘcbs δεv
ldρoυν πoυ και σε πotoν να
απευθυvθoOν για να παραλαβoυν τα φαρμακα τoυs.
Aoφυκπκ6q κλo16ξ

Για τιs τραγtκθs oκnνθs
πoυ εκτυλioσoνται στα φαρμακεiα τoυ ΕoΠYY μiλnoε oε
xιεolvn θκτακτn oυvθντευΕn
T0πoυ καl o υπnρεotακδs
υπoυργδs Yγεiαs, Χρnoτos
Κiτταs. ζΣτα φαρμακεiα τρθxoυν ανΘρωπoι πoνεμdνot και
ταλαlπωρnμθνoι, με τo φδβo
δτι δε θα καταφερoυν να
βρoυν τα φαρμακα τoυs. ΕνΦ
o κδoμos Θα μπoρotilσε να
παεt καt τnν επδμενn εβδo.
μαδα, πανε δλot onμερα καt
δnμιoυργεiταl αoφυκτικδs
κλotδs στα φαρμακεiα τoυ

γδs, onμεlιbνovταS δτι <ιεi
δrκαroλoγnμtνn n oταon τ

λoγω τoυ κλiματos πoυ €
δnμroυργnθεi> καt oυoτn
vταs ιpυxραιμiα γtα τo κo
καλδ.

o υπoυργos παραδθxτI
δτι τα πθντε φαρμακεiα'
ΕoΠYY εiναι πoλυ λiγα
τnν εδυπnρθτnon των ασ
νcbν καt τδνtoε δτl υπαρ
n oκθι}n να αυδnθoυν τα
ντρα διανoμns των φαρ
κων υι}nλo0 κδατoυs για
δtκθs παθnoεts πρoκεtμθ.
vα καλυφθoυν ot αναγκεs
oπωs ανθφερε o κ. l
τιis, h- nγεoiα τoυ υΠoυργε
Yγεiαs εΕεταΖει τo εvδεxd
νo συνεργαoiαs τoυ Εo[
με 100 ιδlωτlκα φαρμακεic
δλn τn xωρα πρoκεtμθνoυ
αντlμετωΠlστoυν oι τεραo,

oυρεs των φαρμακεiωv
ΕoΠYY. To υπoυργεio π
τεινε στoν Πανελλnνlo Φ
μακευτtκδ Συλλoγo (ΠΦΣ)
φαρμακεiα οε Θεooαλoι
καr AΘnvα και αλλα 50 o
επαρxiα να xoρnγoυν φ
μακα υιpnλoιj κδoτoυs oτ
αoΘεvεis, με θΕoδα τoυ
ΠYY.
Δεv oπoφ6oloov

ot φαρμακoπoιοi
θxoυv ακδμn απoφαoioε
Θα καvoυν, ωoτδoo, o r
εδρos τoυ ΠΦΣ, Θεδδω
ΑμπατZδγλoυ, oxoλiαoε
δλo τo δiκτυo φαρμαKε
καl δxι επtλεκτtκα μπoρε.
βonΘnoεr oτnν απoκαται
σn τoυ πρoβλnματos.
Av ot φαρμακoπoιoi
δεxτoιiv τnν πρδταon
υπoυργεioυ, o γoλγoθαs
αoΘεvων Θα oυνεxloτεi.
αoφαλtoμdνol στn Θεooι
νiκn Θα εiναι αναγκαoμr
να oτnνoνταt oτnv oυρα
μovαδrκoυ φαρμακεioυ
EOΠYY ΠoU υπαρxει c
πδλn. ενιb ol xιλtαδεs αι
νεis τns Bδρειαs Εiιλαδαs
πρθπεt να απευΘυvovταt
κoντtνα νoooκoμεiα,
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εivol ακ6μn μεγoλιjτερn....
oτοv xρεl6ζετo| κ6Π010 6ψραφo αΠ6 τα κεvτρlκ6 τoυ EoΠΠY (Πριilnv |KA), τ6τε n ταλo|πωρiα

δικαiωμα τoυS στn Θεραπεiα
καl στn Ζωn.
ΓεμiζoυY τα ρ6φια

Σtμφωvα με τnν nγεσiα
τoυ υΠoυργεioυ Yγεiαs, oτα
φαρμακεiα τoυ EOΠYY θxoυν
rΙαραδoΘεi nδn φαρμακα αΕiαs 2 εκατ. ευρω, εvω τls πρoσεxεis μερεS Θα γεμiσoυν και
τα ραφlα των φαρμαKεiωv
τδoo των δnμδolων δoo καt
τωv lδlωτlKδν νoooκoμεiων
τns xδραs. Mθoα oε δυo μθρεs πoλλα νoσoκoμεiα θxoυν
εΕαπλαotαoει καl oκταπλασlαoεt τts παραγγελiεs τoυS γlα
φαρμακα καt εiναι θθμα λiγων
nμερΦν μdxρι να τα rΙαραλαβoυν. o κ. Kiτταs ΠρoσΙIαθnoε να καθnoυxαoει τoυS
αoθενεis, λdγoνταs πωs δπoυ
υπαρxoυν αμεoεs αναγκεs για
φαρμακα καλυrπoνται αμθσωs με ενθργεtεs τoυ υπoυρ-

(<πανω

αΠ,
γεioυ Yγεiαs, γιατi
δλα βαZoυμε τoν αρρωoτo>.

Παραλλnλα, o κ. Kiτιαs
αvακoiνωoε δτr dxoυv δoΘεi
oτα δnμδotα νoooκoμεiα 1 10
εκατ. ευριb Kαl τιS επδμενεs
μθρεs Θα δoΘo0ν.απδ τov
πρotπoλoγιoμδ τoυ υΠoυργεioυ αλλα 90 εκατ. ευρδ.
Eπions, Θα εκταμtευτoυν 40
εκατ, ευρ<b για τlS εφnμερiεs
Και τlS υπερωρiεs τoU ιατρtκoυ και νoonλευτtκoυ πρo-

μn δn μ€xρι τo τθλos

τns

εβδoμαδαs θα θxoυν μπεl
στoυS λoγαρlαoμoυs τω\
φαρμακoπorδν 7Ο εκατoμμυ.
ρια ευρω καt τoυS απnυΘυνε
και παλt θκκλnon να σταμα.

τnooυv τιS

κινnτoπotnoεts

τoυs. Επtπλθoν, o κ. Κiττα:
Ζnτnoε κατ, εΕαiρεon απd
τo ΣτE τo δroρroμδ 470 επι
κoυρικδν και ειδικευδμενω1
γtατριbν για να καλυφΘoυl
μεγαλα κενα oτα vnotα κα
oωπικoυ τoυ EΣY και μθxρt τts τts αγovεs περloxθs.
<Κανθνα oυoτnμα υγεiαs
17 Ιoυνioυ αναμθνεται να δoκαλδ κt αν εiναι, δε Θι
ooo
ευριb
εκατ.
θoυν περiπoυ 440
τoυ
παρδxoUS
τoυs
oε δλoυs
μπoρθoεt να txει τα επιθυ
EOΠYY, δπωs oι oυμβεβλn- μnτα απoτελtoματα, εαν δε.
θxει πδρoυs να τα υπooτnρi
μθνoι γtατρoi, ot φυoιoΘεραπευτθS, ot tδιωτικθs κλιvικθs, Εεt>>, oxoλiασε o υπoυργδ
τα διαγνωoτtκα κδvτρα καt ot Yγεiαs, υπoγραμμiΖoντα
με νδnμα δτt εiναt oiγoυρo
μoναδεs" αιμoκαθαρons.
πωs δλα τα κδμματα μετα τι
εκλoγθs Θα δδooυν πρoτε
Eκκλnon
o υπoυργδs ανθφερε ακδ- ραlδτnτα oτnν υγεiα.

ΦHΕΕA&ΦffiErζΗ

Elκovεs vτρoΠns οτo μovαδlκo
φαρμακεio τoU E0ΠYY
PΕΠOPTAZ

MAP|AΛ|τoY

Ξεxελloε n

l-

αγοvdκrnοn τωv

f,

οoθεvιilv Xτεq στo φoρμοκεio
τoυ ΕoΠW orn Θεoooλoviκn,

.0v

γR

6noυ εκοτovroδεg ooφαλroμdvol
ζoυv τnv "oδfooεtd" τoυg γlo vο
βρoυv τo φορμoκd τoυq.

(εl

Στov πριδτo oρoφo τoυ κιtρ[oυ
ornv oδo Aρoroτελoυq 19, oε
€vο μlκρ6 xιilρo οn, oπoυ δlατ[θεvrol (σKεUdσμοτa υψnλo0
κ6oιoυ9" γIο aδlκ€q nαΘιioεlq,
onωg καρκtvog, vεφρondΘεlεg
κα| μεσoYε|oKιi οvαlμiο' εκoτovτdδεq οoΘεvεξ oυvωor[αrnκοη
γlα vο πρoμnΘευτoιjv το noλυnG
Θnτo φdρμακο ψo τn θεροnε[ο
τoυg. oυρι1g oxnμοτΙornKοv vαr

ρξ

inτ

υε
rτn

κo

:xτ]

Στov πριiτo 6ρoφo τoυ φαρμακε[oυ αrnv AρlαroτEλouξ 19, σε €vo μlκρ6
xιilρo oπ6 6πoυ δlατ[Θεvτα| (σκεU6σματα υψnλoιj κ6oτoυ9,, εκατovτιiΙ ..i
αoΘεvεfq oυvωατiαrnκαv xτεq γ|o vα nρoμnΘευτo0v τα noλuπ6Θnτα
φ6ρμoκα μα τn Θεραnε[α τoυg

λtoμEvol orov ΕoΠΠl κυρiωg
καρκvonαΘεig, oυγκεvrριilΘnκοv
oro φορμοκεΙo γlo vο ndρoυv
δωρεdv το φdρμoκd τoυg on6 τo

)αρ
γΙα

tμε

KεS

κ.

τouεio.

oυxv€g

ΓΙα{

τα

τo πρωi, oτοv δεκdδεg οοφο-

Eκ6vεg ιπρoπlig, noυ

iα
.α
αο

εivοι

iργ.

σro σUγKεKρ|μ6vo φορ

iεxι

6τl λεtτoυργε[

Ξol

on6 τtq 8 τo nρω[ dωg τlg 2 τo μεonμ6ρl καt κολεfτol vo εξυπnρε-

,νol

μοκεio' δεδoμ€voυ

οoφoλtoμ€voυq
τng κεwρlκriq
Mοκεδov[οg. uEfvol oπαρoδεκro,
με τo γoλγoΘd noυ nερvdμε, vo
περμ€voυμε περinoυ δ0o ιilρεg
μnρoord orο ταμεio για vο εξo-

Kεi
)αc

τt4oεl 6λoυ9 τoυg

οno τlg nεμox€q

oφoλ[ooυμε τn θερoπε[o μoq.
Στo μεταξ0, μnoρε[ vo xρεloorεf

γlα κdnolo xoρτl vο περdooυμε
κol αn6 τo κεvrρtκ6 κrβlo τoυ
nριilnv lKA, πoυ ευτυxιirg βρioκετot λiγo πoρoκdτω ornv AρloroT€λoυg", εiπε orov (A,, σUγγεvliξ
oγκoλoγlκo8 oοθεvfi πoυ nερiμε-

Tολolπιορiα
κol oπoγoliτευon

oφo0

εnloκEφτoιiv

τo φoρμοκεiο ξαvd. H xooτtκti
κoτdoτoon noυ ovrlκρiζoυv ol

δεv

oφεiλετol
μ6vo oτnv αυξnοn τng ζriτnonq

φoρμdκωη εnεlδri onε0δouv

οoΘεvεig noυ δεv τo βρioκoυv
σTο voσoκoμεtoκd φαρμoκεΙο.
Eivοt οnoτ€λεσμo Ko| τng €λ-

λεlψng υnoδoμtig, oφoιi
φαρμoκεΙo τoυ

vowct| σε,.. δ6oε19, με oυvdnεlo

EoΠW

τouq, vo ovoγκd-

ζovrol vα nερtμιlvoυv κοl δ0o

nερiμεvοv υπoμovετtκ6 μdxρl
κοl μldμlοn ιbρo γlo vo €ρΘεl
n oεlρo τoυg, noρdλoβov τελlκd τo φdρμοκ6 τoυg. Ωoτ6oo, δεv tiτov λivol εκεfvol noυ

ooφολoμ€voι

αnελnloτlκd μlκρ6. oxl μ6vo δε
xωρdvε ol ooΘεvε[q, ολλd δεv
εnoρκεl κοl o xιilρoq onoθfiκευσnq Tωv φoρμdκωv. Eτol, oυxvd
ot πoρoψελΙεg oκευοoμdτωv γi-

τng οoθ€vεldg

Aρκετoi oαΘεvεig,

Vo

H xooτrκi κατ6oroon πoυ αvπκρiζoυv oι αoφαλoμ€vol αro φαρμoκε[o
τoυ EoΠW δεv oφελεται μ6vo ornv oιiξnon τng ζnτnong φoρμdκωη
αM6 εivol oπoτ€λεoμα κol τng 6λλεlψng υnoδoμliq

ol ooφoλoμ6vo|, ΠoU nερvoιjv
fiδn τn ooβορri δoκμooio λ6γω

vε vο εξυnnρεrnΘε['

xρεtooτnκε

ων

τo

ε[vαl

μ6ρε9 γlο vo εξuπnρετnΘo0v'

Περlooιiτερo απ6 4oo 6τoμο

KαΘnμερlvιi oτo

φορμοκε[o
τoυ EoΠW αrn Θεoooλovfκn,
6noυ αnoοxoλoιivrαl μ6λ9 εv-

v€ο φορμoκoπolo[, onειjδoυv
περlοοoτερol οn6 400 ooφoλt-"

oμdvol, oφo0 τo λεγ6μεvο

"οκρι

βd φdρμοκο" δεv εnπρ€nετοl vο
τo noβvoυv οn6 τo ιδlωτlκo φορ

μακεio oΜd μovov οno το φoΡ
μoκε[o τωv voooκoμε[ωv ιi τoυ
EOΠYY' Ωo16oo, n κfvnon oro
φoρμoκε[o τoυ EoΠΠY ουξdvετοt oυvεxιirg, εnεlδιi τo φoρμοκε[o τωv δnμoolωv voooκoμε[ωv

6xoυv orερ6ψεl.
nρoo€λευon
"|-|
εfvol μεγdλn, εkε 6δn τετροnλo-

οlαorεi με τnv εvonoinon τωv

ol
oζ

tΦΣ

:λo

i0ι
ν(
Sσ

toυ

οoφoλlorlκωv τομεiωv κct| σUvεxιilg ovεβofvε. Πρ6κεlτol κυρ[ωq

roi

γlo KορκtvoΠctΘε[g κol vεφρoΠoΘεig, ol onoΙol xρεdζovTο| οKρ|-

ισio

βd φdρμoκο. EξυnnρετiΘnκοv
κovovlκd Xτεξ Kct| oπ6 οιiρlo

:δδι

αvoμ6vεοι vo oμολonotnθεi n
κoτdoιοon", εntoι1μovε στov

.Α" o nερlφερεrοκ69 δlευΘυvrιiq
τnq VoμoρXloκtig μov6δοq τoυ

ΕoΠW Θεooολoviκnq, Kωvoro.

vrfvog Δολoμnoιiραg. Σιjμφωvo
με τov [δlo, oε 15-20 μ€ρεg Θο
λaτoυργlioεl orn Θεooολov[κn
κοl δε0τερo φoρμακεio, ιi:orε
vα βελτlωΘεi n εξUΠnρ€τnσn Τωv
ooφολloμ€vωv κol vα εκλεiψει n
τολotnωρ[o. "ΔtoΘ6τoυμε πρooωnlκ6 κol ετolμdζoυμε τo δειiτερo
φορμoκεio oro υπoκoτdoιnμo
τoυ |l(A To0μnοq, τo oπoio θο
λεtτoυργεi πρω[. onoγευμo κοt
μ6xρl τlg 7 τo βρdδυ,, τ6vloε o κ.
Δoλομπo0ρog.
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