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EΞΩΔIKH ΔHΛΩΣH- IiPoΣKΛΗΣH-ΔIAMAPTYPIA ME EΠ!ΦYΛAΞH

Τoυ Φαρμακευτlκo0 Σu}ιλ6γoυ Πεlρα16, N.Π.Δ'Δ, πoυ εδρε0εl oτov Πεlραtα (Eλ. Bεvlζ6λoυ

59& Yψηλdvτoυ) καl εKπρoσωπεiταl voμιμα.

ΠP0Σ

Tov lατρlκo Συ}ιλoγo Πεlρα16, πoυ εδρε0εl oτηv Πεlραlα, oδ69 Aγ. Kωvoταvτivoυ αρ. 5 καl

εKπρoσωπεiταl v6μlμα.

Kolvoπoiηoη: Πρog τov Eθvlκ6 oργαvloμ6 Παρo1ηg YπηρεolΦv Yγεiαg β.O.Π.Y.Y)πoυ

εδρε0εl oτo Mαρo0olAττlκηE (Kηφloiαg 39) καl εκπρoσωπεiταlv6μlμα.

Eπi τηE απ6 15-10-2012 με αρrθμo πρωτoκoλoυ 3002 εξΦδικη6 απαvτηoη6-διαμαρτυρiαg-

δηλωoηE_πρ6oκληoηg σαζ με επlφ0λαξη, πoU μαζ κotvoπolηθηKε TηV 16-10-2012, επαγoμεΘα

τα ακ6λoυθα:

Avτlπαρερx6μεVol To εξαrρετlκα εlρωvtκo 0φog τηg εξΦδtκηg απαvτηoξg σαζ, To oπoio

βεβαΙωg oυδ6λω9 oυvdδεl με Tov επlσTημoVlKo xαρακτηρα τoυ φoρ6α πoU εκπρooωπεiτε,

oημεlΦvoυμε 6τl εiμαoTε Uπoxρεωμfvor vα εvημερωvoμασTε γlα oλεE τlE εξελiξεlg πoυ

αφoρo0v τov φαρμαKευτlκ6 κλdδo, καθΦg Kαι τoUζ λolπo0g φoρεig πoυ παρ6xoυv υπηρεoiεg

υγεiαg. Εivαr δε καθoλα αvακρlβηg o loxυρlαμ6E oαE δτl η υπ6 κρioη αvακoivωoη oαg αφoρα

μovo τoυg γrατρo0g- μελη oαg, δεδoμ6voυ oτl αvαφ6ρεoτε ρητd στoUζ φαρμακoπolo0g,



lσχUρlζ6μεvol oτl αυτoi δlαπρ6ττoυv πotvlκα αδrκηματα Kαl αvτlπoιoOvταl To ιαTρlK0

επαγγελμα.

Eivαr δε παρdδoξo 6τt, κατd τηv ερμηvεiα σαζ, ol φαρμαKoπoιoi πoυ Θα εφαρμ6ζoυv oτo εξηq

τo voμo 4052t2012 καl τη oε εκτ6λεoη αυτo0 εκδoθεioα υπoυργlκ( απoφαση, πoU απoτελo0v

καθ6λα lox0oυoα δεoμευτlκη voμoθεoiα, πρoβαivoυv oε <παραvoμη αoκηoη τηE ιατρικη9>|!

Eπεrδη η αvακoivωoη oαg πρoφαvιi.lg δεv oυvioταTo σε (εyημ tρωoη για θtματα δtαyε|ριoηE

τηg αoκηoηg τoυ ιατρικo0 tργoυ και τωv απoρρεoυoιjlv ευθυvιjlv τoυg oyετtκα με Tηv ιατρικη

πραξη πoυ ε[vαι η αvαγραφη τηg lατρικηg oυvταγηg>>,6πω9 αvακρ|βωζ toxυρiζεoτε oτηv

εξΦδlκη απαvτηoη oαq, ΑvτlΘθτωg ρητd καl αvεπIφ(lλακτα xαρακτηρiζετε τηv επlλoγη τoυ

φθηvoτερoυ γεv6oημoυ απo τo φαρμαKoπolo καl τηv αvτικατdoταση σUvTαγoγραφo0μεvoυ

oκευdoματo c, <παραvoμη αoκηoη τηg ιατρικηE> '

Eπεlδξ εivαl ακαταvoητog o lo1υριoμog 6τr δ(Θεv αvιlδρo0με γlατi εoεig δεv αoxoληΘηκατε

καl δεv κqvατε αvαφoρd oτη λθξη φαρμακεio-φαρμακoπolog καl πρoβαivετε oε αvoiκειoυg

XαραKTηρlσμoUg πoυ αφoρo0v Tlζ εK τoU vδμoυ υπoxρεΦoειζ ToUζ.

Eπi τωv λolπΦv loxυρloμΦv oαg αδυvατoOμε vα παρακoλoυΘηooυμε Tη ρoη τωv oκfψεΦv

oα6 περi Tηζ εK μ6ρoυ9 σαζ Τrερlφρo0ρηoηζ τηg ιoxOoυoαg voμoθεoiαg. Σαg υπεvΘυμiζoυμε

6μω9 δτl To φαρμαKεio απoτελεi εK Toυ v6μoυ επtαrημovlκo καΘiδρυμα, τo oπoio παρ6xεl

υπηρεoiεg πρωτoβαθμlα6 περiΘαλψηg, εivαl δε ΘεoμoΘετημ6vog παρdγovταg πρooταoiαg τηq

Δημ6olαg YγεΙαq Kαl o φαρμακoπoroq επlτελεi oπoυδαio επlστημovtKo και κolvωvlκo θργo oε

πoλλθq δ0oβατεg περroxθg Tηζ επlKραTεiαg oπoυ παρ6xεl πρΦτεq βofΘεlεg 6ταv δεv υπdρxει

γlατρog oε μεγdλη ακτivα απo τlq περlox6g αυτθg.

Eπεtδη, ωg γvωρiζετε, επioρκol καl παραβατεq τηg voμoθεoiαq υπαρxoυv oε oλoυg τoυ6

κλ6δoυ9, θα ααg πρoτρ6παμε vα αoxoληθεiτε πρΦτα με ToUζ επioρκoυg lατρo0q πoυ

δlαπρdττouv πληΘog παραβαoεω'; Kαι τoUζ oπoloυg αφ(vετε αvεvoxλητoυg vα oυvεxiζoυv τη

δραoη τoυg,

Επεlδη εivαl dτoπoζ o XαραKτηρloμoE oαg περi δηΘεv λoγoκρloiαg oτηv oπoiα πρoβαivoυμε,

δloτl εμεig oαq ζηταμε vα αvασKεUdoετε τt6 ατυxεig δηλΦoεrg σαζ σε βαρog μαζ πoU μαζ

δυoφημo0v Kαl μαζ πρooβ6λλoυv, 6τl, δηλαδη, η εφαρμoγη τoυ v6μoυ εκ μ6ρoυ9 μαg oυvtoτα

αvτlπoiηoη lατρl κo0 επαγγ6λματog.



Eπεlδη oυδoλωg καvαμε λαΘog απooτoλθα, 6πωq loxυρiζεoτε εlρωvtκd καl απαξιωτlκα,

αvτlΘ6τωE oαg δηλΦvoυμε 6τl εμμ6voυμε oτηv αρxrκη μαg δηλωαη oτo o0voλo τηg.

Γlα τoυg αvωτ6ρω λoγoυg Kαl με τη ρηTη επlφ0λαξη παvτ6g voμiμoυ δtκαlΦματ6g μαζ εK Tηζ

dvω αlτiαg, δlαμαρτuρoμαστε γlα τηv απ6 15-10-2012 εξΦδlκη απαvτηoη-δlαμαρτυρiα-

δηλωoη-πρooκληoη σαζ Kαl oαζ δnλΦvoυμε 6τl εμμ6voυμε oτo oOvoλo τou περlεxoμ€voυ

τn< απ6 5-10-2012 εξΦδlκnξ δhλωon< μαE.

Mε τηv επlφι1λαξη παvτog voμiμoυ δlκαlΦματo6 μαg, αρμ6δlo9 δtκαoτlκ6g επlμελητηg

παραψ6λλεταl Vα κolvoπolηoεt τηv παρo0σα πρoζ τov lατρlκo Σ0λλoγo Πεtραlα, πoυ εδρε0εl

oτηv Πεlραld, oδ66 Aγ. KωvoταvτΙvoυ αρ. 5 καr εKπρoσωπεiταt v6μtμα, πρoE γvιiloη Tωv

voμiμωv εκπρooΦπωv τoU Kξιl γlα τlE 6vvoμεg oυv6πεlεg, αvτlγραφωv τo κεiμεvo τηg

παρo0oαg oτηv 6κθεoη επlδooεωg rηv oπoiα Θα oυvτdξεl,,

Γlα τo Δ'Σ τoυ Φαρμακευτtκo0 Συλλ6γoυ Πεtραlα

o Πρ6εδρoE o Γραμματε0g

Ko0βαρηg Kωv/vog KωvoταvτlviδηE Eμμαvoυηλ


