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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009
Αγαπητοί συνάδελφοι.
Μετά την έκτακτη εγκύκλιο του Ιανουαρίου που σας στείλαμε για την συγκέντρωση
φαρμάκων προς τον δοκιμαζόμενο από τον πόλεμο Παλαιστινιακό λαό έχετε στα χέρια σας
και την κανονική εγκύκλιο του μήνα αυτού με όλα όσα θέματα μας απασχολούν.
Να σας ενημερώσουμε πρώτα ότι όλα τα μέλη του ΔΣ αποδυθήκαμε σε ένα πραγματικά
μεγάλο αγώνα για να κατορθώσουμε να συγκεντρώσουμε τα φάρμακα μέσα στις τακτές
ημερομηνίες, αφού άλλοι καθόριζαν τον χρόνο που θα έπρεπε να τελειώσει η όλη
διαδικασία.
Τελικά, το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό αφού, μόνο από τα μέλη του συλλόγου μας
συγκεντρώθηκαν φάρμακα αξίας περίπου 19.000 ευρώ (υπολογισμένα σε λιανική τιμή).
Εμείς οι φαρμακοποιοί του Ν. Μαγνησίας έχουμε δείξει επανειλημμένα τον αλτρουισμό και
την αλληλεγγύη μας σε όλους τους πάσχοντες λαούς αλλά αυτή την φορά ξεπεράσαμε τον
ίδιο τον εαυτό μας. Θα πρέπει να είναι η υψηλότερη σε αξία βοήθεια που δόθηκε ποτέ,
στον Νομό μας, από ένα επιστημονικό σύλλογο σε ένα δοκιμαζόμενο από τον πόλεμο λαό,
για αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους εσάς που δείξατε τόσο μεγάλη ευαισθησία στο
ανθρώπινο δράμα αλλά και στον πόνο που αισθάνονται τόσοι άνθρωποι σε μία περιοχή
που είναι συγχρόνως τόσο μακριά από εμάς αλλά και τόσο κοντά μας.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΟΠΑΔ
Όπως ήταν αναμενόμενο ο ΟΠΑΔ αλλά και ο αρμόδιος Υπουργός δεν τήρησαν τον λόγο
τους με αποτέλεσμα να μην πληρωθούμε στις 2-1-2009 τον μήνα Αύγουστο. Σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα του Υπουργού θα πρέπει μέχρι τέλος Ιανουαρίου να μας ξοφλήσουν όλο
το 2008, και σύμφωνα με τον ΠΦΣ σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα θα
πρέπει να ετοιμαζόμαστε για κινητοποιήσεις εντός του Φεβρουαρίου.
ΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ υπάρχει ένα άνευ προηγουμένου μπέρδεμα με τις συνταγές του πρώην ΤΑΞΥ οι
οποίες διεκδικούνται από δύο ταμεία.
Οι προφορικές πληροφορίες από το ΙΚΑ ήταν ότι μέχρι 28-2-2009 μπορούμε να
καταθέτουμε τις συνταγές του ΤΑΞΥ μαζί με αυτές του ΙΚΑ ασχέτως εάν ο γιατρός που τις
συνταγογραφεί είναι του ΙΚΑ ή του ΤΑΞΥ. Πριν από το τέλος Φεβρουαρίου θα μας
ενημερώσουν τι θα γίνει από τον μήνα Μάρτιο και μετά.
Το ΤΑΞΥ όμως, πρώτα προφορικά και μετά με έγγραφό του, ισχυρίζεται ότι μπορούμε να
καταθέτουμε σε αυτό όσες συνταγές έχουμε από 13-12-2008 και μέχρι 28-2-2009 και
αφορούν το ΤΑΞΥ. Τελικά το ΤΑΞΥ με νέο έγγραφό του στις 21-1-2009 μας πληροφορεί ότι
πρέπει να δίνουμε τις συνταγές του στο ΙΚΑ και όχι στο ίδιο το ταμείο. Σε ερώτησή μας τι
γίνεται με τις συνταγές που κράτησαν τα φαρμακεία όλο αυτό το διάστημα σήκωσαν τα
χέρια.
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Έτσι όσους από εσάς έχετε κρατήσει συνταγές από το ΤΑΞΥ και δεν τις αριθμήσατε με τις
υπόλοιπες συνταγές του ΙΚΑ, θα πρέπει να αλλάξετε ημερομηνία και να τις προσθέσετε μαζί
με τις υπόλοιπες του ΙΚΑ.
Επίσης με τον λογαριασμό του Ιανουαρίου θα πρέπει να καταθέσουμε στο ΙΚΑ εκτός από
την Φορολογική Ενημερότητα (κάθε μήνα) και την Ασφαλιστική Ενημερότητα (όσοι έχουν
υπαλλήλους) ΠΡΟΣΟΧΗ με την ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ να μην την έχουμε λάβει μέσω διαδικτύουINTERNET αλλά να την βγάλουμε από τα γραφεία του ΙΚΑ.
ΟΓΑ
Σχετικά με τα αναλώσιμα του ΟΓΑ θα πρέπει να σας διευκρινίσουμε ότι όταν η συνταγή με
τα αναλώσιμα συνταγογραφείται από γιατρό Κρατικού Ιδρύματος με ειδικότητα που είναι
σχετική με την πάθηση ( Διαβητολόγος, Ενδοκρινολόγος, Παθολόγος ή Γενικής Ιατρικής με
ειδικότητα) τότε δεν χρειάζεται η βεβαίωση για τα αναλώσιμα. Όμως, στην περίπτωση αυτή,
ο ασθενής, θα πρέπει να πηγαίνει κάθε μήνα στον ίδιο γιατρό για να συνταγογραφήσει τα
αναλώσιμα που χρειάζεται και δεν θα μπορεί να τα συνταγογραφεί είτε σε ιδιώτη γιατρό είτε
σε αγροτικό είτε σε ειδικευόμενο γιατρό όταν λείπει η βεβαίωση. Άρα καλύτερα είναι να έχει
την βεβαίωση για να μην ταλαιπωρείται.
ΤΣΑΥ
Τα νέα στοιχεία του ταμείου μας είναι τα εξής: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ με Α.Φ.Μ.: 998146384 και
Εφορία:ΚΒ΄ΑΘΗΝΩΝ. Τηλ.: 210-8816911-17.
Το ΤΣΑΥ με έγγραφό του μας πληροφορεί ότι όλοι οι ασφαλισμένοι του ΤΣΑΥ μπορούν να
νοσηλευθούν σε ιδιωτικές κλινικές με εντολή εισαγωγής (εισιτήριο) μετά από γνωμάτευση
του θεράποντος γιατρού και έγκριση του ελεγκτή γιατρού του ταμείου.
Σε περίπτωση όμως επείγουσας εισαγωγής ασφαλισμένου σε ιδ. Κλινική, τότε αφού το
επείγον κριθεί από τον ελεγκτή γιατρό, μετά μπορεί η νοσηλεία να εγκριθεί μετά την
εισαγωγή του ασθενούς εφόσον γνωστοποιηθεί στο ταμείο εντός 5 ημερών από την
εισαγωγή.
Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας τήρησης της πιο πάνω προθεσμίας η νοσηλεία
μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών εφόσον η
γνωστοποίηση γίνει το ανώτερο εντός 20 ημερών από της εισαγωγής, και υπό την
προϋπόθεση ότι η νοσηλεία δεν έληξε ακόμη.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Μετά από οδηγία της Ε.Ε. εισάγονται περιορισμοί στην διάθεση προϊόντων με υδράργυρο
(θερμόμετρα, βαρόμετρα, σφυγμομανόμετρα) από 3-4-2009. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν
την διάθεση στην αγορά νέων οργάνων μέτρησης και δεν αφορούν όργανα που
χρησιμοποιούνται ήδη ή πωλούνται μεταχειρισμένα.
Το φάρμακο IONSYS ( FENTANYL HYDROCHOLORIDE) υπάγεται στο εξής στον Πίνακα
Γ’ των ναρκωτικών.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,
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Ο χορός του συλλόγου μας καθώς και η κοπή της πίττας θα γίνει το Σάββατο 7
Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 21.00μμ στο γνωστό κέντρο ΠΕΤΡΙΝΟ που είναι στον
πεζόδρομο της οδού Μεταμορφώσεως και έχει ζωντανή μουσική. Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από την επιτροπή εκδηλώσεων του συλλόγου μας που
είναι οι: Αντωνία Τσιώρου, Γεωργία Τσάτσου και Κώστας Ματσιώλης.

Σχετικά με τις πληρωμές των Ασφαλιστικών Ταμείων στην Εθνική Τράπεζα
Γ.Ε.Α.
ο 10ος στις 4/12 & o 11ος στις 9/1
Τ.Σ.Α.Υ.

ο 6ος 7ος 8ος στις 13/1

ΤΑΞΥ

ο 4ος & ο 5ος στις 21/7

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ ο 8ος στις 27/11 & ο 9ος στις 16/12

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Καρατζίκας Άλκης

.

Η Γραμματέας

Τσιώρου Αντωνία

