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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009
Αγαπητοί συνάδελφοι.
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου
μας το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2009 στο κέντρο ¨ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ¨. Μετά από
μία πάρα πολύ οργάνωση εκ μέρους της επιτροπής εκδηλώσεων και μέσα σε μία πάρα
πολύ καλή ατμόσφαιρα, με πολύ διάθεση, κέφι και χορό και με αρκετά δώρα τα οποία
μοιράσθηκαν δωρεάν από την επιτροπή εκδηλώσεων του ΦΣΜ ( Αντωνία Τσιώρου,
Γεωργία Τσάτσου και Κώστας Ματσιόλης). Ευχή όλων για το επάγγελμά μας το 2009 να
είναι λιγότερο επεισοδιακό αλλά και ομαλότερο από το 2008.
Κάτι τέτοιο βέβαια μάλλον θα μείνει στην σφαίρα της φαντασίας μας αφού, με το καλημέρα
του νέου χρόνου, είχαμε την εμφάνιση της κατάστασης με τα 89 ακριβά <νοσοκομειακά>
φάρμακα που θα έπρεπε να τα χορηγούμε με 5% κέρδος επί της χονδρικής τιμής.
Η όλη διαδικασία φυσικά πήρε παράταση, με σκοπό
να ξεκινήσει από 1-3-2009 (
ειδοποιηθήκατε άμεσα με e-mail στα κινητά σας), αλλά όμως ήδη ο ΦΣΑ, Ο ΦΣΘ και ο ΦΣ
Λέσβου και με την συνδρομή του ΠΦΣ προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας
ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα για την μη εφαρμογή του, διότι ο νόμος αυτός, εκτός των
άλλων, καταργεί και την σταθερή λιανική τιμή .
Τα υπόλοιπα μειονεκτήματα είναι τα εξής:
1-Ποσοστό κέρδους μόλις 5%, άρα πώληση με ζημιά.
2-Η εφορία θα μας φορολογεί όπως πάντα μη αναγνωρίζοντας ότι ακριβά φάρμακα θα
χορηγούνται από τα φαρμακεία μας με 5% κέρδος.
3-Η λίστα αυτή που σήμερα είναι με 89 φάρμακα αύριο θα γίνει ίσως με 200 ή 300
φάρμακα.
4-Άγνωστο πότε θα πληρωνόμαστε από τα ταμεία, αφού όπως όλοι ξέρουμε ο ΟΠΑΔ μας
πληρώνει σε 5-6 μήνες.
Οι μόνοι που εξυπηρετούνται από την όλη κατάσταση είναι οι φαρμακοβιομήχανοι, οι
οποίοι για αυτά τα φάρμακα πληρώνονται από τα νοσοκομεία
σε περίπου 1-2 χρόνια
από εμάς όμως θα τα παίρνουν σχεδόν μετρητοίς.
Επίσης άλλο ένα σοβαρό θέμα είναι αυτό με την δοσολογία των φαρμάκων όπως
αναφέρεται στο νέο Προεδρικό Διάταγμα 121/2008. Έτσι, όταν στην συνταγή αναγράφονται
μέχρι 2 τεμάχια τότε δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται και η δοσολογία του φαρμάκου,
όταν όμως είναι πάνω από 2 άρα 3 ή 4 (θεραπεία μηνός) τότε πρέπει απαραίτητα να
αναγράφεται και η δοσολογία του φαρμάκου για να αιτιολογηθεί η μεγαλύτερη ποσότητα.
Πρέπει να προσέξουμε όλοι μας πάρα πολύ το σημείο αυτό διότι η μη αναγραφή
δοσολογίας σε ποσότητα πάνω από 2 τεμάχια είναι αιτία να απορρίπτεται η συνταγή εις
βάρος μας.
Ως προς το θέμα των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. σας
γνωστοποιούμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει
κάποιος κατάλογος είτε από το Υπουργείο είτε από τα ταμεία που να αναφέρεται σε αυτά.
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Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα φάρμακα που θα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία μελλοντικά
θα έχουν ετικέτα χρώματος καφέ, άρα και δεν θα χορηγούνται από τα ταμεία όταν βέβαια
κυκλοφορήσουν με καφέ ετικέτα.
Όσο αφορά το λεγόμενα φάρμακα <LIFESTYLE> σας είχαμε προειδοποιήσει σε παλαιότερη
εγκύκλιο ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην χορήγησή τους διότι τα
ταμεία ψάχνουν ευκαιρία για να μας περικόψουν χρήματα. Πρέπει οπωσδήποτε όταν
χορηγούμε αυτά τα φάρμακα να υπάρχει <ιατρική γνωμάτευση> και να αναγράφει
διαφορετική ένδειξη από αυτή που γράφει η λίστα του υπουργείου που σας είχαμε στείλει
παλαιότερα.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 3730/2008/23-12-2008 <Για την προστασία ανηλίκων
από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις>. Λύεται η απαγόρευση
μεταφοράς φαρμακείων από θέση σε θέση σε Δήμους και Κοινότητες που έχει επέλθει
μεταβολή με τον Καπποδιστριακό νόμο. Το άρθρο αυτό αφορά φαρμακεία που ενώ είναι
από χρόνια σε κάποιο Δημοτικό Διαμέρισμα ή στην έδρα του Δήμου εν τούτοις δεν είχαν
το δικαίωμα να μεταφερθούν εντός των ορίων του Δ.Δ. ή του Δήμου.
Στις 11 Φεβρουαρίου 2008 πληρωθήκαμε από τον ΟΠΑΔ τον μήνα Σεπτέμβριο και πολύ
σύντομα θα πληρωθούμε και τον Οκτώβριο.
Μπορείτε επίσης από τα γραφεία του συλλόγου μας με αντίτιμο 30 ευρώ να προμηθευθείτε
τις εφημερίες του 2009.
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Η Αλεξία Κουτσογιώργου που εργαζόταν επί σειρά ετών στην ιδιωτική φαρμακαποθήκη
του Βόλου ζητά εργασία. Τηλ. 24210-58567/54678 και 6976760454.

Σχετικά με τις πληρωμές των Ασφαλιστικών Ταμείων στην Εθνική Τράπεζα
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Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Καρατζίκας Άλκης

Η Γραμματέας

Τσιώρου Αντωνία
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