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Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Ιατροί, φαρμακοποιοί, Μ.Μ.Ε. και ασφαλισμένοι, έζησαν επί ένα μήνα, στον
αστερισμό της μεγάλης αλλαγής στην φαρμακευτική περίθαλψη, που θα έφερνε ο
θεσμός της «υποχρεωτικής συνταγογράφησης με δραστική ουσία», όπως
εξήγγειλε ο μέγας αναμορφωτής του χώρου της υγείας, διακεκριμένος
συνταγματολόγος, καινοτόμος πολιτικός, αμείλικτος διώκτης μεταναστών,
εκσυγχρονιστής των ‘σοσιαλΗστικών’ ιδεωδών, μάγιστρος της οικονομίας της
υγείας, Υπουργός μας, κύριος Λοβέρδος.
Εξακοντίζοντας πύρινα βέλη κατά της διαπλοκής φαρμακευτικών μονοπωλίων
και ιατρών, διακήρυξε πως θα παρέμβει σαν σύγχρονος Αρμαγεδδών, να
διαλύσει τα κυκλώματα που ‘πίνουν το αίμα’ των ασφαλισμένων. Με τις
καινοτόμες απόψεις του και την αδάμαστη θέληση του, αυτός και το επιτελείο
του, θα έδινε σαν τον Αη Δημήτρη, το τελικό χτύπημα στα ερπετά που έχουν
μετατρέψει τα αποθεματικά των ταμείων σε καταθέσεις στην Ελβετία, σε
πολυτελείς βίλες και επιβλητικά Cayenne.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς επιδοθήκαμε σε μία ατέρμονη ανταλλαγή
επιχειρημάτων για το σωστό ή λάθος του μέτρου. Φτάσαμε στο σημείο, τα
γενόσημα να αποτελούν βασική θεματολογία σε κάθε συζήτηση στα ελληνικά
καφενεία, στα πρωινάδικα, στην λαϊκή αγορά, στη ζωή μας γενικότερα και όλα
αυτά, γιατί για άλλη μία φορά πήραμε στα σοβαρά τον πιο πλήρως εμποτισμένο με
τα ιδανικά του αμοραλισμού, Έλληνα πολιτικό.
Ο πρώην επίδοξος αρχηγός του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ανακοίνωσε χθες τα νέα μέτρα για
την εφαρμογή της δραστικής ουσίας στη συνταγογράφηση για τις 10 πρώτες
χημικές ουσίες και εκεί, ανακαλύψαμε στην πράξη πως η μεγάλη καινοτομία των
εξαγγελιών του είναι πως, … όλα παραμένουν ίδια!!! Απλώς, οι συνάδελφοι ιατροί,
φαίνεται θέλει να τεστάρει την επιστημονική μας κατάρτιση, μαζί με την
εμπορική ονομασία θα αναγράφουν και την δραστική ουσία. Ο φαρμακοποιός θα
δίνει το εμπορικό σκεύασμα που θα έχει προ-επιλέξει ο ιατρός, και αν ο
μεγαλοσυνταξιούχος ασθενής επιθυμεί να λάβει το πρωτότυπο σκεύασμα από τις
10 κατηγορίες, θα πληρώνει από την ξέχειλη, εξαιτίας της πλουσιοπάροχης
σύνταξης του τσέπη, μαζί με την συμμετοχή που προσωρινά παραμένει ίδια και
την διαφορά τιμής μεταξύ πρωτοτύπου και γενοσήμου φαρμάκου.
Τελικό συμπέρασμα της δράσης Λοβέρδου:
Κερδίζει ο ίδιος δωρεάν δημοσιότητα, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
Πανηγυρίζουν πράκτορες και γραφεία ταξιδιών.

Ηρεμεί και διατηρεί τα κεκτημένα του ο ιατρικός κόσμος, χαλαρώνοντας την
διεκδίκηση χρεών από τα ταμεία.
Αυγατίζουν τα κέρδη τους οι εταιρείες φαρμάκων, έτσι ώστε να μπορούν να
συνεισφέρουν στον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, που περνούν δύσκολες
στιγμές.
Χάνουν οι φαρμακοποιοί και οι ασφαλισμένοι, όπως γίνεται πάντα, όπως άλλωστε
χάνουν πάντα και οι Ινδιάνοι στα γουέστερν.
Το χειρότερο είναι όμως, πως τα ασφαλιστικά ταμεία δέχονται μετά το κούρεμα
της περιουσίας τους, άλλο ένα καρφί στο φέρετρο που τους ετοιμάζεται εδώ και
αρκετό καιρό. Χαρές και πανηγύρια για τους ιδιώτες επενδυτές της ιδιωτικής
ασφάλισης. Τόσα λεφτά τους χρωστάμε άλλωστε, να μην τους κάνουμε και ένα
δώρο?
Κύριε υπουργέ, ας σοβαρευτούμε και λίγο!
Μετά τις ανακοινώσεις σας χθες, είναι φανερό πως πρυτάνευσε των στόχων της
εξυγίανσης της υγείας, η πολιτική σας επιβίωση στην Β’ Αθήνας. Μπορείτε να
παραιτηθείτε τώρα ήσυχος. Θα σας ξανακαλέσουν να συνεχίσετε το έργο σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΜΙΤΣΟΣ

2

