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ΠΡΟΣ  

ΜΜΕ 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  

Πληθαίνουν τις τελευταίες µέρες οι καταγγελίες που φθάνουν στο Σύλλογό µας από ασθενείς που πάσχουν από 

πολύ σοβαρές ασθένειες (καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, µεταµοσχευµένους) και  ψάχνουν εναγωνίως να βρουν τα 

φάρµακα τους, πηγαίνοντας από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο, χωρίς αποτέλεσµα.  

Η ταλαιπωρία των ανθρώπων αυτών, που όχι µόνο δεν έχουν την φροντίδα και την πρόνοια της πολιτείας, αλλά 

υποβάλλονται και σε σκληρές δοκιµασίες, δεν µπορεί να µας αφήσει αδιάφορους.  

Στο σηµείο αυτό, ο Φ.Σ.Α. αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον υπουργό υγείας κ. Κίττα για το άµεσο 

ενδιαφέρον που έδειξε στην περίπτωση της ασθενούς, η οποία εµφανίστηκε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Φ.Σ.Α.  

Επειδή όµως οι περιπτώσεις των συνανθρώπων µας, οι οποίοι προσπαθώντας να βρουν τα φάρµακά τους στο 

δαίδαλο των 15 Υπουργικών Αποφάσεων που τον τελευταίο ενάµιση χρόνο εξέδωσε ο τέως Υπουργός κ. Λοβέρδος, 

είναι εκατοντάδες, ο Φ.Σ.Α. είναι αποφασισµένος να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσης. ∆ιότι µνηµόνια και λιτότητα ούτε 

στο χώρο του φαρµάκου µπορεί να υπάρξει. Θα θρηνήσουµε ανθρώπινες ζωές.  

Ο Φ.Σ.Α. Θα αναλάβει να βοηθήσει τους δοκιµαζόµενους συµπολίτες µας στην ανεύρεση των φαρµάκων τους 

και σε συνεννόηση µε τα κόµµατα και το υπουργείο υγείας, θα προσπαθήσει να επαναφέρει το κανονικό καθεστώς 

χορήγησης όλων των φαρµάκων, µέσω του φαρµακείου, ώστε να έχουν άµεση πρόσβαση όλοι οι πολίτες, χωρίς 

ταλαιπωρία και γραφειοκρατία.   

Για αυτό αποφάσισε να ιδρύσει γραφείο καταγγελιών και παραπόνων στα γραφεία του στο Φ.Σ.Α. και 

καλεί όλους τους πολίτες που έχουν πρόβληµα εξεύρεσης του φαρµάκου τους, να καλούν στα τηλέφωνα 

2105220954, 2105220955, 2105223914,  όπου θα καταγράφεται το πρόβληµα τους, θα δίνονται πληροφορίες και 

θα προωθείται το πρόβληµα στο Υπουργείο Υγείας.  

Μετά τιµής, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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