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Προς Υπουργό Υγείας
Κ . Μαυρουδή Βορίδη
ον

Αξιότιμε κ. Υπουργέ:
Ο ιατρικός Σύλλογος Δράμας καταδικάζει το μέτρο της εκ νέου επιβολής
πλαφόν στην συνταγογράφιση, όπως προβλέπεται στο πρόσφατο ΦΕΚ.
1796/1-7-2014 και συμφωνεί με τον Π.Ι.Σ. και του άλλους Ιατρικούς Συλλόγους
της χώρας. Πιστεύουμε ότι πρέπει αμέσως να αποπέμψετε τους ανίκανους (για
να μην τους ονομάσουμε με χειρότερες εκφράσεις ) συμβούλους σας, διότι
αυτά που σας πρότειναν και τελικά υπογράψατε είναι και αυθαίρετα και
αντιεπιστημονικά και τελικά δυσχεραίνουν το λειτούργημα των Ιατρών και
γενικώς την υγεία, η οποία, σαν κοινωνικό αγαθό που είναι, πρέπει να
φυλάσσεται σαν κόρη οφθαλμού.
Συγκεκριμένα θέλουμε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
1)Ποια πρόνοια έχει ληφθεί για τα φάρμακα των καρκινοπαθών και των
βαρέως πασχόντων;
2)Τι θα συμβεί στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία και τι ενέργειες γίνονται για
την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού χρησιμοποιήσεως παραγομένων εν
Ελλάδι φαρμάκων;
3)Εξαιρούνται τα εμβόλια από το πλαφόν ή προσμετρώνται;
4)Ποια πρόνοια έχει ληφθεί για χρόνιες παθήσεις με σημαντικό κόστος
θεραπείας, όπως Σακχαρώδης Διαβήτης-υπερλιπιδαιμία-υπέρταση κ.τ.λ.;
5)Με ποιο τρόπο καθορίσθηκαν τα μηνιαία όρια δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανά
ασφαλισμένο, ανάλογα με την ειδικότητα και ανάλογα με την περιοχή και ποιοι
είναι αυτοί που κρίνουν;
Κ. Υπουργέ-έλεος!! Γνωρίζουμε όπως γνωρίζεται και ίσως και καλύτερα και
από σας την κρίσιμη κατάσταση της χώρας μας. Επανειλημμένα σας ζητούμε
(γενικώς από το υπουργείο) ισοτιμία και δικαιοσύνη, αλλά δεν μας ακούτε.
Ούτε με το παλαιό σύστημα, ούτε με το σημερινό γίνεται έλεγχος. Οι μόνοι που
χαίρονται είναι οι διαπλεκόμενοι. Aντιθέτως τιμωρούνται και οι έντιμοι και οι
ειλικρινείς και οι αξιοπρεπείς ιατροί και ασθενείς.
Αν πιστεύετε ότι ευθύνονται οι ιατροί για όλα, γιατί λοιπόν εσείς δεν
παίρνετε την απόφαση να απαγορεύσετε τα "ακριβά" φάρμακα; Γιατί πετάτε
την ευθύνη στον ιατρό, όταν γνωρίζεται ότι ο αξιοπρεπής ιατρός, αφού κάνει

την διάγνωση, επιλέγει το κατά την κρίση του και ανάλογα με τον ασθενή
καταλληλότερο φάρμακο;
Να διευκρινίσετε και το θέμα με τα εμβόλια, επειδή υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος επιδημιών, λόγω μη εμβολιασμού των παιδιών. Για τους
καρκινοπαθείς, τους βαρέως πάσχοντες, τους χρονίως πάσχοντες, τα
φάρμακα υψηλού κόστους κ.τ.λ. νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται να αναφέρουμε
περισσότερα.
Το ίδιο ισχύει και για τους εργαστηριακούς ιατρούς με το claw bac και το
rebate-εφαρμόστε την τελευταία συμφωνία του υπουργείου με την επιτροπή
διαπραγμάτευσης του Π.Ι.Σ.
Επιθυμούμε, εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, να γίνουν οι αναγκαίες
διευκρινήσεις και διορθώσεις προς την σωστή πλευρά, σε συνεργασία με τις
συνετές φωνές του Π.Ι.Σ. και των Ιατρικών Συλλόγων, με κριτήρια διαφανή και
προς όφελος της δημόσιας υγείας και όχι μόνο με λογιστικά παρόμοια.
Είμεθα στην διάθεσή σας για περαιτέρω εξηγήσεις και σας ευχόμεθα
επιτυχία στο έργο που αναλάβατε. Να γνωρίζετε ότι στο τέλος θα σας κρίνουμε
και σας ανάλογα όχι με τα λόγια σας, αλλά με τις ενέργειες και πράξεις σας.
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