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καr nαρdλλnλο αnευθιivεl 6κκλλολ οε γrατρουs και noλiτεs vcl μΓlει 6vο τ6λoi στΠv UΓtερσuvτογογροφnσn, ΠοU
κοοτiζεl οτo ελλnvlκ6 Δnμ6οlο Ι δlο. ευριil το xβ6vo"

βρε

*α
αο.Φdλlγ1ιεvr:'ε ξg.ραφ1s
τoυ φαρμ{1l{ε.:ιο1, ξΦI..Ια)$ κ{ιηΔu\Γ{{}<€1:

ΔΗMFlτpAΣ xATzΗnΑ.}|AΓι ΩΤΦY

υπoυβγδs Yγεiαs,
Ανδβiαs Λυκοt}bdvτaοs, }ιlλΦ.rαΞ.:Ι 1Φ ] E"r.nqr.,io.

Φ

Φvεδρlo

<{Ηeaιth Wοrld 2ο|2>> rΙclυ πραγματοπoιεiταl στnν Α.θnνα, ΙΙροεt.
δorloinοε τουs φαρμaκoπoιοι]ls δτι
το υrΙουρ\,ειo rΙρoτΙt,εταΙ να πpo.
xο:ρnoει oε ..φιλελευΘεροπoinοιr
τns αγoραs δι&tε:
οns tδν φαρμdκtο*
Tο υπoυργεfο
υπδ τo βδροs τns
ακαμΦiαs τns αυvYyρμj-.sqiE&,
δικαλlαtικns nγεοiσοβαρ6 τo bvδεαs τα)v φαββακo.
rιoι(bv>>. Τα οtελδxn
1Φ,.μgvρ-.vg Φ.oi
τοι} υrΙο. .ι,ργεiο t} εE€..
ξει>> ο xtbpοs

φψ φoρμg*,
ιo δnoiο δε θα

cι1Ζο,υv.. σ'a.β{1.pc1
το ]ev.Eεxαμ€vΦ γα

κλεiδτlκ6,δn-6-το
φgp-μqξgβ

θitαi

.αvoi€ουv,>

το xιbβo

τoυ Φαbμακου, το
oποiο δε θα δiατi.
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rκ

n προiδvrα αδυνατiαματos noυ

€xουν 0Φnλδ nοσοcyrδ κ€ρδoυS)
εκtos απo φαρμακα.
o k, Λυkoυρ€wlos δlαβεβαi.
cοοε τουs Eλλnvεs πoλiτεs δτι <<τΦ
υnουργεiο, Yγεiαs Θα εΕαoφαλiοεr
τnν αnρδακοrrεrι δtαθεcrn φαρμα.
κα)ν σε οσoυS εxουv αναYΚn καt
πα(ΣxΦυv>>, υπoγραμμieοvιαs δπ
n <lυνδικαλιαfiκn nγΞoiα τoυ φαρ.
μακευτικolj κλdδου εiναi αυτn πoυ
οδnγεi τnv καταοταon oια ciιr<ρα.
l_Ι r.ιγεοiα τoυ ι,Ιτουpγεioυ εivαι
θτοrμn να πdρεt oκλnρ€s απoφασε,ιS γtα να πl€αει τoυs φαρμακo.
ποιoυs να αιαμιατt'tσουv τιs κιvn.
τδπorfiοε αrroφααεrs rΙΦι] δεv
απoκλεiεται να ρiδoυν .<λαδt οτn
φ<οτιαυ και να nροκαλεοουν ν€εs
αwιlδραoειs απδ τnν πλευρα το;ν
φ{:ρμαΙ{oΙΙoιζDv.

Για τov EO,TYY
. Ξ* ιlετα€δ.'1ο

υπoυργοs.":::-

απd tα φαρμακεiα,
Φλα και αnδ Φλλα

λαβε ατο oυν*δρro δτι τα προβλnματcι τoυ EOΙ-ΓlΥ καl n αδυναμiα

και τo εvδεxoμεvο ν€ αrΙαYορευτεi

ο κ" Λυκουρ€ιrrζos εiπε δτr το ΙΚΑ
υπολδμΖε να txει εαοδα απδ τnν
οiκοδομfι 14Ο εκατομμυρια ευρΦ

δπ<υs τα ,οooπερ
πλnριομιοv του οφεiλοιrεαι ιΣτn
αnμqvτ.ι. .fl υα:*pnσ.n' 9αs'δΦγ που
μdιβκετ.
Συμφοrνα plε πλnροφορiεs, ι,ls gxουν τgl ααΦ..qλi<rτlxα τ*μεiα και
μoxλδs πiεοns ερευvαταt αkδιln :κuρiφs .ΞΦ ΙE4' Χaρcxlαιrρι<rεικα,
καταcrτfιματα,

.

σroυs εtταγγελματiεs τoυ κλαδου
vcι πιoλοuv oτιδnποτε *λλο μπoρεi

το μnνα, αλλα λδγο: τns Οφεοns
9xει pιδλrs 80 εκατoμμlυρια ευρΦ
oε unvlαiα sθon,
T,-ην

iδlα cbρα,.ο υhουργδs αvα.

φiρθnκε καΙ σto ιραlνδμεvο τns
υrΙερζ,υvτcιγογρdΦnοrιs rΙoυ συναvtαται αεnv Eλλαδα. <<Τov Iουλιo

καt τον Αrfγουσro εixαμε αυΕnσι1 τns φαρμακευτικns δαπανns,
nαρ& το γεγoνos δπ τnv περioδo
αυτ,lιν, τιον δrακοnτbν, δεν κατα.
φευγουv πολλοi οιrμπατρι<i:τεS }ιαs

σιoυS γιατρoιJs}), αν€φερε o κ. Λυ-

lκΦυρ.ΞΦ,ΖbΞ.
Ιοιlλrcr

εiiαμε

ιl ιτβ.δ.αΦ εcr ε'

δtι

<Ξov

4.7 17.οoO ουrrrαγεs

και θναv αvdλoγο αριθμδ το μnνα
Aυγoιt<rιο, πoυ δεiκvει δπ υπαρxεl
μια -κακΦs voοΦμενtr- αxiοn μετα-

Εt γlατρc,:ν, αoΘενιbv και φαρμακευτικns δαπαιηns>>.
..δλο'tο αμglψα γlitρω απl τo
φilρμακο xαρακτnρieεται απo
αoυδοαiα, τονiΖουν τα οτελExn
τc,υ υΓΙουργεioυ ΥγεiαS ΚαΙ σnμειιbvoυν δτr τα τελευταiα xρδνtα Exει γiνεr οπαταλn δεκαδtοv

διοεκατoμμυρiαlν ευριο λογ<ο τns
υt;ερσυvταγoγραφnαns. <Anαιτεiται αMαγn νοοτρoαiοs οτo
Χ(υρο τns υYεlαs}, επΙσnμαvε
xτεs ο κ. Λυκoυp€ντZοs, υπογρa iΖδntas .δtι-;Φθε εψΓ:Φ το
orτοiο δαπανdταl σε αλδγιοτn
φαριιαt{ευτικιi

δαπανn .<κδβεταt,>

αhδ μιοΘοιis καl ουvτ&ξεls...

