
  

   Πάτρα, 19.02.14 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

Ένας θεσμός με τον οποίο πορεύτηκαν γενιές Ελλήνων, για 50 και πλέον χρόνια, τα 

πολυιατρεία του Ι.Κ.Α., έλαβε από χθες επίσημα τέλος. Ασφαλισμένοι σε απόγνωση 

αναζητούν ιατρούς από την υποτιθέμενη δωρεάν περίθαλψη τους, για να εξεταστούν ή να 

γράψουν φάρμακα και συναντούν πόρτες κλειστές. Ο Υπ. Υγείας ουσιαστικά μετέτρεψε τη 

δημόσια ασφάλιση σε αμιγώς ιδιωτική. Αποτελεί ακραία υποκριτική στάση η δήθεν από τη μία 

μεριά έγνοια των κυβερνόντων για τις θυσίες του Ελληνικού λαού και η πρακτική τους από την 

άλλη να τους επιβαρύνουν με νέα έξοδα. 

Όλος ο ιατρικός κόσμος, αλλά και το διοικητικό προσωπικό, του πολυδιαφημιζόμενου το 2011 

ως σωτηρία του ασφαλιστικού συστήματος, Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αχρηστεύεται, υποτιμάται 

επιστημονικά και εργασιακά και επί της ουσίας παροπλίζεται. Προφανώς ο Υπ. Υγείας είναι ο 

άνθρωπος των ειδικών αποστολών. Σε όλο αυτό το σκηνικό προστέθηκε και η φαεινή του 

ιδέα να «τιμωρήσει» τις εταιρείες που δεν έχουν καταβάλει το claw back με την διαγραφή των 

φαρμάκων τους από τη θετική λίστα, αντί να ακολουθήσει άλλους οικονομικούς δρόμους, 

βάζοντας τον πολίτη να πληρώνει και άλλα φάρμακα από την τσέπη του, αλλά και 

δημιουργώντας χάος στην αγορά φαρμάκου με τις αναμενόμενες ελλείψεις λόγω μη 

επάρκειας των υπολοίπων εταιρειών να σταθεροποιήσουν τη ζήτηση. Σε όλα αυτά να 

προσθέσουμε πως κάποιος υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ ξέχασε το ένταλμα των φαρμακοποιών 

σε ένα συρτάρι την περασμένη Παρασκευή, με αποτέλεσμα εκατοντάδες φαρμακεία σε όλη τη 

χώρα να μην μπορούν να αγοράσουν φάρμακα. Έτσι ακριβώς συνεχίζεται η ανάπτυξη και 

επιτυγχάνεται το πλεόνασμα. 

Δυστυχώς οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε πως το δευτεροβάθμιο όργανο των 

φαρμακοποιών παραμένει για άλλη μία φορά σιωπηλό., άγνωστο για ποιο λόγο, στο πάρτι 

διάλυσης της υγείας που επιδίδεται εδώ και καιρό η κυβέρνηση. Τα Μ.Μ.Ε. του Αθηναϊκού 

κράτους, φέρουν επίσης μεγάλη ευθύνη για το χάιδεμα αυτιών στο οποίο επιδίδονται, σε 

όσους κυβερνητικούς κοσμούν τα πάνελ τους. Τα πρωτοβάθμια όργανα, οφείλουν με όσες 

δυνάμεις έχουν και με τη βοήθεια των τοπικών Μ.Μ.Ε. να αφυπνίσουν τον Ελληνικό λαό. 

 

Για τον Φ.Σ. Αχαΐας 
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