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iiεγ6λn fτov

n ταλoιπωρiα γlα τoυg ασφoλσμavouξ τoυ

EoΠW απ6 τnv πρonγoιjμεvn κιvnτoπoinon τωv φoρμοκoπolιiv

(D6ρμαl(α τols
μετρnτois
θΠο'τo ΣεΠτεμβρlo
Mnρooτo oτov κ[vδυvO vα,οτομoτlioouv και ndλt vo,nαfργouv
φdρμoκα με n[oτωon οn6 το
φoρμοκεiο τns xιilμs βρfoκovιol ol οoφαλloμ6vol τoυ Lοnw, ol onoiol θα βρεθoι]v αvτlμ6ιωΠol 1(ο1 με KlvnτoΠollioεls τωv γrιitριi:v noυ εivοl oυμβεβλnμ6ro,
μ.,or.iγω,rro.

oi, πlΘανδτατα, θα xoρnγoOv μoνo τols με-

τρnτois φdρμακα oτoυs αoφαλιoμivουs,
αvnδρΦνταs με Toν τρδπo αυτδ oτn μn
καταβoλfι απδ τoν EOΠYY των xρnματων

πoυ τoυs oφεiλει.

'

H διoiκnon τoυ ΠΦΣ απoφαotoε να

Xωρ[s τ6λos

@

τα

Πρoβλliματαπ

vous τoU EOΠYγ

oυγκαλθoεr γεvtκn oυνθλευ-

-oτoυ, oπδτε αναμενεταi vα
λnφΘotν oριoπκis απoφα-

ffiil:'-Tf,HΗtr#."",i},

αvαoτoλns πiαιωons πρos
τoν EOΠYY καt'τα υπδλoπα
ταμεiα πoυ δεv πλnριbνoυν>.
Παραλλnλα, 6πωs onμεlΦvεταt οε ανακoiνωσn των φαρμακoΙΙolιbν, <τts αμεoωs
επδμεvεs nμερεs Θα Znτnooυμε oυναιrmσn με τov πρωθυπoυργδ και τoυs αρμδδloυS υΙΙoυργo0s, δπωs Kαl με τα πoλlπκα

κδμματα>.

o ΕoΠrY oφεiλει στoυS φαρμαKoΙΙoloυs 207 εκατ: ευριb απδ παλαlδτερεs συvταγεs, απδ τα oπoiα τoυs εΕδφλnoε 90
εκατ. τnv περαoμθνnTρiτn. ΣτιS.16 Αυγo0-_

εΕδφλnon των 145 εκατ. ευρδ πoυ αφoρoυν ουvιαγθs τoυ περαoμ€νoυ Ιoυνioυ.
<Tα xρfιματα αυτd τα ixoυμε nλnρΦoεl
nδn n τα xρωαιαμε και εμεis στoυs πρoμnθευτθs μαs με δ,π αυτδ oυvεπαγεταt.
Η κατααιαon αυτn δεν μπoρεi να συνεxtαιεi>, τoνiΖεl o γεvικδs γραμματθαs τoυ

Φαρμακευτtκot Συ2'λδγoυ Θεooαλoνiκns,
Δlovιjons Ευγεviδns'

' ol μoτρoi

Σε πρoεtδoπolnτlκn επioxεon εργαoiαs
πρoxωρo0ν απo πs 20-8-2ol2 €ωs τιs 29-2012 ol oυμβεβλnμivol με τov EOΠYY

γtατρoi, δlεκδκιbvιαs τα xρnματα Πoυ

τoυs oφεiλεl o oργαvtoμδs. H επioxεon Θα

ixεl ωs oυv€πεlα να ειoπρατιεταl n voμι-

μn αμoιβn τoυ κρατlκoθ τιμoλoγioυ απευθεiαs απδ τoν αoφαλloμiνo, αvαφθρεται
αιo εΕcbδtκo πoυ κατdΘεσε )CtεS n Evωon
Ιατρcbν ΕoΠYY ΠρoS τov oργανloμδ, τov
υπoυργδ Yγεiαs και τo εMnνικδ Δnμδoιo,
για τnv <<παραvoμn> _δπωs επlonμαivoυν_
παρακραmon δεδoυλευμ€νωv πooιbv γtα
τα dm 2010- 20Ι2'
ot ματρoi αναφθρoυv δτι Θα περlμdνoυν δs ns 15 Αυγoιiστoυ vια να δoυvτα
xρnματα αιo λoγαρlαoμδ τoυs. Σε δlαφoρετικn περiπτωon, θα εΕεταoouν καt αλλεs

