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Τ,: τελευτοΓc 24ωρα' 6πωs καiirγγεlλc,; μfλο ιου llαγε}iλivlου Φαρμακ:υτlκοli Σuλλdγου' n

nlιεκτροvtiιit συVτ{γOγρdψnσn δε λεlτoυργεi καl τα nρoβiiiμcτα nο}.\αnλαοiiζο"'ταt. ενιi: γiγovτοl

οι.lγεxιis λiθn οτοv UΠoλογΙsμδ tιυv ουμμετοxιiv.
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] Qι (ρ6μnΦ), ΙοU ΕoΠ'vΥ ξεκνοιiv εξο';υxl'

, οτκoι]q ελ€μουq οε φορμοιεΙο, αΜc καl

σε... oΠlΙι_ :c0ε l* ,, β:],ποc co αrirc
σμa ;o.i 1l 

' ' 
lορcj. Jμ< c οL /]c}ε: φορμJ

κων. Σ0μφωvο με fiλfiρoφορlεξ, οl aδΙlοΙ

ελεγlιτiq τoυ μεγαλiτερoυ οoφαλioΤ[(oυ

φcρε3 i|rζ'υροζ oΟ c-ρ*ο]U.'το cο τo,

, σε μio ΠρoσΠιiΘεlα νc ξεαιεndoοuγ;ο tιψ
. κ},ιi-l1:ατa nοU εκδΙδοUv t(Οl ελτε\c0V Πλο_

si* -υ;,-i,lc, nο' ξεζi'μ.ζJ_γ ]J τ'μεic.

, Tιq εtδμt€E ομcδεc ελ6μου Θα αaaρΤi_

Ζουι Φεγr6q τoU ΕoΠΥΥ rει υnii}r\οl
ιilq ΥΠEΔΥΦtG iν' nl]ρεoio Eλ6\riου Δαno-

: γ{lν Υγειυξ Φoρ€ωv Koιιυ':rιng Aoφ6λι
i οnq)' oi.cl τcυq ΘαεΙοU'" a},dc\'Τc δΙ(αiωμο

γα ξεοκcγiΦυv τocc τo φορμαιιεiο dοο tιοt

το ci]iτlc Τωγ οΟφJ'Jσιla';ων, σc βlβλιiρrc
:ι., _...j*. ],Jiρ-φ'.-Jl Jl .jJ"'- 1;'' σι'

, wjγjζ φuρρiiιωι,' Η oxεill'ιi απdφοcn τnq

δ]oi}]lΦnq;cU εοΠΥ1' c!οφaρ8 61, "r|]a-
oωq μεld τcι dλεγ}iο 1ου φορμαιiεiou ο}"}''d

Λ;.^.]θε -,'..: i )μJ : ;- '.ρ|. ::;| :.ji\:|J.
: δlενεργ:Ιτcl κατ' oiκcll ε"λεγΧο{ στcιζ

;. ρο'.:;-J. -LqεΠ' ].jμο:|_,/ο.'a tr. ε(-

δjθιγιcv οi σJfeγfq ncu ΠηροfuiψθΠf:η'"

] cn6 τo *\ιμdκο του ΕCΠYt'".
sr ιp&μποx τoU ΕoΠΥY Θo ελεγΧour'

: 
γα παρiδεtγμα, οv oε dvον cσΘεvn Χoρn-

γο0wαl oε μnvιαio βdοn nοi'λo Kα] αKρlβd

φορrοκo. ]o oπolο ο οoθενl1ζ δε! μΠ]ρεi

φUο,Λc uo Λoiavo}Φεiσε Ιοoo μ.\ρo Χρα
vlκο δldσnμο ri Τα onoιr δεν nρεnεl Vο λομ_

, βdνΟ\ηαl γlο μεγd}ο δldmμα.
, Φl fioεq'πnγdq αvαφiρoυv οπ ol ελεγπ€q

|oL oρ\αvlσμoυ Θo δl:ρεJνlσoι v ο"6μn

ι-]'.Πωc εξο(oλouΘouν vα v;νo\Tο' οΠitεζ

με τiq ταl/;ιζ \γnσt6τnτοζ των φoρUαιων

6ο ψωαο οε oλouζ ΛoυΓoν o) 1oJ Ul'oι}

xοJν lοvω σ,q σUο{ειooiεξ. ol τoi\iεc

ι]ορακραΤoυwαl αn6 τα κoυτld Kοι σn σU_

, vdxεα δiιoιτοt και Πdλ σσ ταμειο, δnλαδfi

δlΓλολρεωvουol ανεβoζoνlαξ αιo υυn τlq

, φορμaκευτlκ€q δαΠονεζ τιrν ταμεiωv καΙ ρi_

{vo,ηοξ εξω 1oLζ ΠρouΓoλo\lσJoLq Toυq.

εLi}iΦωvα με 1( ;δlεζ nπρoφoρiεq. ο,

: iλεγxοr δε θα γivoιrεl μ6vo μr φορo, ο-λ}ο

' θο εnοvολcμβdvοιτοt oε τoκτd xρovlκd δIα
σnμσο. EΓiσΠ(. δε θο nρογbo]οΠοlοUffαl

μ6ι,οv €πεtτα on6 κατογγελiεζ, αΜd κο] σε

nερlnτωosζ φορμrKεiωV με μεγdλo Ιζiρo'

Eε nεΦirτωσn nou ο. ΟΟρμohοΠo]οl fliα_

: σcatν σα ]]ριiσο αn6 τoυq ε).εγn€q νο κi'
!oι\ rCρα lr,ε_, Θο Lr::' in 5υ'οτoτη'ι'
ic δJ cod εζnγ,'Gεi( r..;ο. l'ε\ 'ι ni- ζρJ\'.

1 
jζ-G ]Γν -ρ]θιcμic. ]'. ο-1 οδ'n :ef,υV]

θο εfiιβi}.\oUι'' αιlεζορτnτα cΠ6 Τ]q Un5λoi

Πεq κUρ*σε]q' Πρoσωρlvο αncKλε]ομc τΟΙ]

fJ,:ρj']CiιΞicu affο Ιilv ε{Τελεσtl τιυγ συ\Τc_

γω\,ΤoU ΟL'1ΑΔ, τοι ΕΟflΥΥ fi ruν dλ}'ωγ

lοLlr'ω, JΠJls..ι':..ιεΙ,;.',..'ι. 
&Jζ'

α προβλiματα !iα-
]tοτα εγταθnκαν
μετα τΙiγ ε\ταεn τnS

δρsοτrι*s cιοiαs
μaσ9 στο iυ1.ειιρο''ηκδ δiιπυο
cυvταγογρdοtrεns' Η ΗΔΙtζ{
ΑΞ {Ηλεlιτρονιi<n Δ1ακυβ,ρ'
νnon Κοlγιονικiis Αsφi'.}.ι-
οιrs}, iιε μια ανακοil'ωcn που
εΙfιΓρirΤτει ευθii s οιοr' oνi'
δοxο του θργcυ, αvακοivοοε
xtεs τn δtακοτti\ τns λειτcυρ

ii:' rcι cυuτi,ι,uιΟS iΠJ τiS

8 εΦs τ]S ]3 ιIalbu' ΟπωS
nνn,$iρετct, n δια;<οπ1 απο
tiδε:cι οε τεxνiκα προβi.n-

μd1o n:J n;οi"υψαι ;;δ
τn."' cr:επαρκli υπcοτnοtEn
του ουοτiματos τns ειi'.εr:τρο'
ν.r.::ξ υU. :Jγo\.]jιLnJiS c]δ
τογ α.',αδοxο ιου iρi:ου>. Η

. :φf,ρ]iο.'i: τnS θα
r!lpΨP!Ψξs εIrιιii.bεl ..c κ*-

3l σ"''lτe1εs . vlκn }εlrc:;
iιiYΙ!; Τ!i\i 

t]ιI 1!i Δεt':ερc
l- - j,' ]4 MαΙου "iο, an
ιi t;ρlα1Π ιεirαι ου1γ.vιiμn
εξJjΙiαS n::j το,s xρnoι. s

ΠDaflλnUd1ωγ του συστnματοs

ΦΞ;_qΙΙsψ;: Ηχ::: ;:-*i
προoωρlνfi τα_

λοιπιορiα πoυ οφεiλεται οε
αδυναμiα του αναδοxου vα
υπoοiορitει inv εφαρμυνn .

l**α tαλαlnωρ{π
h πρoσωρiνΛ δlακoπλ

τoυ Περiφtlμου oυοτnματοs
fρΧε1οΙ με1ο απ0.πα';ειrnμ-
μθνεs διαβεβαιδοεis δτι δ}ια

,l.εlrουρ1'.:i'r κα7ωS κoι μι-ιx
τι'ιν επiθεon των xακερ που
εixε δεxτεi n n}ειτρov,κι
1n9lψδρμα. [α πρoβ}.nματα
δlKτ*ao, οΠιss eΧι]υν κα'iαγ'
γεii'.εt γiατρΟi καi φαρltαKο'
cοtιl llορcυο,αlοv:cl :r,δ
ιn\ αρ).:i τn5 ;.ιι.υι Ογ;ι'
τ:υ, ο]..n α,<ιμα κ:ι ;.:' ;1:
τΟ συστn}ια <:ιαταρρiεl'' ει-
ι''ι με α;ο.i'ιο_.:ο ι ι' ':':-
ρtτ.,ο:' ,ω'' -.Ο'' i''Jν -ι llL
τατi-iΙιι'αi Οε iJ.'.; Πj Γi,J
' il:'ο;rμuι'αι'. fiυ l \' 

":"'1τn στιγμi οτΙ τΟ σi)στnμα

Τs ΞελεψτΦfs 24ωρo o φoρμaKοloloi lrομορτιροντοi 6τ] n nλεκτρ'οVini σ!ντσγογρdφnon δε λεlτουργgi κοl γΙνoγταr σUνεΧιιζ

'j:"rο.'-./o' οιc-. jJ_ ε'c:.-'

παcxεi. Αιπi να τo αλλαΕουν γογραφΟυγ ατα oυνταγoλδ_ νοt xρειαeoνταν τα φαριlακ&

με ooβαρδτnτa, εl}ικρi_ για των tατρεiω'' τ'Jυs iτρcs τουs>i, λθει oτον <<Α>'

ua,, ooi υαευθυ.',δτnτα, Sεv απcφυγn τns ταλαιitωρiαs Α-πο xτεs γιατροi καl φαρ
iκαναν τiπcτα. Γl αυτο κα: των αοφαλiομiνων. μακCi]οιΟι αναγκαοτnκαν

πρoκιaΙτoυν συνεΧεiα πρo- να τo γυρiοoυrl στο"' Χειρδ'

ρλnματα. Αφου κdποtοi δεν Απιδρ6Φεiξ s!*{i γραφo' <lvlετα αΙrδ 18 μnνεs

μποiου., .",a ανtαπoκριθουν φαρμακoeοeoιiq εοαρμογιis τns I'ιλεκτpοvι_

οτο'ρδλο τοus, θα πρθπει Τo ιι?ιεκτρονικO α-ιjs'inμα κns oυντaγoγραφnσt1s' τnν

ι,α αντικαταoταθουν απο το εiναΙ μεν 9να βfluα γlα το'l oΙloiα οi φαρμαKoi]Οtοi στn-

V€δ UΙΙουργδ Υγεiαs>, τδνt- εl(συγXρcνiσμo τns διαδι- ρiΕαμε και προοπαθnοαμε

ou r.o, nλ, ο πρδεδροs tου καoiαs oυνταγcγραφnοns, να βεi.τιd]σΟυμε, οι αδυναμi'

1ατρlκου Συ}λδγoυ Θεoοο.- α},-λα τα αδυνατa οnμεiα του εs υπαρXΟυv' Πρδκειται γtα

λo"i'r', Αθανiλιοs ΕEαδα EαραμiνoυνκαιoιυΙτoδεiεεls Ι]ρδΧε1ρΟ δnμιοι)ρ_γnμα' oxt
κτυλοs. των xρncτδι'παραπiμπc';ταl μδνο δεν εΕαφανiΖει τo xαρ-

EΣα}.λου, με επιοτολn 6τι5 ι,1.}'ηνlκis καλAνδεs, τi, dιλα απαιτεi τετραπλdoιο

τoυ Xτεs οτον προεδρο του σδμφωνα με τογ αντ1πρoε- δγκο ουγκρi'ιικi ι1ε τn-Χει_

]]oΠΥΥ, o iΣΘ καταγγiιλει δρa του ΠΦΣ καi πρδεδρο ρδγραφΙι αυvταγογραφn-

ωs nαπαραδεκτn τn'ΧωρiS του Φαρμα!ζευτ1κου Συi}ο- on' Χιλrαδεs ΧρnστΦ' iΧοUν

nρoa,δonoιrlon διακοπn τns γου @εοοαλονiκns, Κυρlα_ πρ*οβαcn, ενd: δεν υπαρ_

λεiτcυργiαs τns rrλεκτρο- κο Θεοδοοtαδη. <ΞπiΙ{ρατεi xου.: δικ-Liδεs αgοαλεiαs-

\ηiiiis δυ.Jiαγογραφnσns), μ*αrαλo,διοτι,μετατn>πεoι Επ;πλθοv, εi;αt αδιαγοnτη

;<αι υnεν$υμiΖjt δτι trει ε:':ι- νn αvαxοi';ιοοn, n ΗΔiΙ{Α ΑE n iπαρΣn τns nλεκτροrιrns

onμiνεl τnν i:ροXgιρδτniα μαs ε','nιιiρeοa με μnvυμπ cυνταγογραιlncns xωρis

τni. Eαιπλacv, 2nτα να δο_ '..ι κrynτδ δτ; 5εν πρinει vα ματνιιτlκn καρτα αοφα}.ι_

θεi n ευγ'ιicτniα σlcυs μr! εκ:ελεοτcυν ουτε xεiροr:ρα' cμfνοι;' οπου θα :<αταxω'

ουμ.βεβir,μi';ουs γιατρουs φ;ι ουτε nλεxτpονtκα.καl οι ρiΖονταl οl εiτιοnεΦεis τΟ;'

,ro" ar"u.i ;iEιr πicτοποiasεi σi],,τ*γis τns 7ns }1.ιibυ, οι o;ουs φορεis υπnρεcιιi:ν

αλλα 5a δtαθiτουγ cοvi3Υ.- οπciεs διιωs €:ιoυν ηδn εκτε_ υγei.is), irfiογρa}iμiσε Ο K'

λογιa 1o, ΕΟΠYΥ, ',lα ουντα- λεοιε!, aιρου οι αοφai'loμi_ Θεοδοgιαδns'


