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Βόλος 24/3/09
Αριθ.πρωτ 5021 Φ5,1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται όλα τα μέλη του ΦΣΜ στην Ά ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
που θα γίνει την Παρασκευή 3 Απριλίου 2009 και ώρα 21.30μμ στα γραφεία
του Συλλόγου μας με τα εξής θέματα:
1- Έγκριση οικονομικού απολογισμού του έτους 2008.
2- Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για τον έλεγχο του ταμείου του 2008.
3- Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αύξηση της μηνιαίας εισφοράς μας
προς τον ΦΣΜ.
4- Ενημέρωση για τα 89 ακριβά φάρμακα που θα χορηγούνται και από τα
φαρμακεία (νοσοκομειακά).
5- Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συλλογική σύμβαση που υπέγραψε ο
ΠΦΣ
με τον ΟΠΑΔ.
6- Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
7- Ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα του κλάδου.
8- Διάφορα κατ’ έγκριση των παρισταμένων.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί την Τετάρτη 8 Απριλίου
2009 και ώρα 19.00μμ στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
Αγαπητοί συνάδελφοι.
Όσο περνάει ο καιρός και μέρα με την ημέρα το επάγγελμα μας γίνεται
όλο και πιο δύσκολο, επειδή από ότι φαίνεται, οι καθ’ όλα αρμόδιοι για το
επάγγελμά μας πειραματίζονται χωρίς όριο, παίζουν συνεχώς με τα νεύρα μας
και παίρνουν αποφάσεις οι οποίες στην πράξη αποδεικνύονται ότι είναι
ανεφάρμοστες. Αυτό
μας κάνει να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι είτε ο
Υπουργός συμβουλεύεται λάθος ανθρώπους που είναι άσχετοι με το
φαρμακευτικό επάγγελμα είτε ότι δεν συμβουλεύεται κανένα.
Ενημερωθήκαμε όλοι με την εγκύκλιο του Φεβρουαρίου για την
κατάσταση με 89 ακριβά φάρμακα που κυκλοφόρησε το Υπουργείο και για την
οποία μας υποχρέωναν να τα χορηγούμε με κέρδος 5%.Το όλο εγχείρημα
πήρε μία πρώτη παράταση από 1-1-2009 σε 1-3-2009 και αμέσως μετά νέα
παράταση για μεν το ΙΚΑ και τα άλλα ταμεία να εφαρμοσθεί από 1-4-2009 για
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δε τον ΟΠΑΔ από 1-5-2009 και βλέπουμε. Όμως στο ενδιάμεσο χρονικό
διάστημα θα τα χορηγούμε με το προϊσχύον της απόφασης καθεστώς. Μαζί
με την εγκύκλιο σας επισυνάπτουμε και την φωτοτυπία με την απόφαση του
Υπουργείου Υγείας.
Για το θέμα αυτό ο ΠΦΣ έχει συστήσει επιτροπή από μέλη του ΔΣ
που διαπραγματεύονται την λίστα με το Υπουργείο.
Για το θέμα των κουπονιών σας προειδοποιήσαμε στην προηγούμενη
εγκύκλιο. Έτσι εάν τα κουπόνια είναι καφέ χρώματος δεν πρέπει οπωσδήποτε
να χορηγούνται στον ΟΓΑ (θα περικόπτονται),ενώ για τα άλλα ταμεία ισχύει
μεν το ίδιο αλλά ακόμα δεν μας ήρθε κάποιο σχετικό χαρτί και από το τοπικό
ΙΚΑ έχουμε την διαβεβαίωση ότι ακόμα μπορούμε να τα χορηγούμε. Σας
υπενθυμίζουμε ότι δεν έχει κυκλοφορήσει καμία κατάσταση που να μας
γνωστοποιεί ποια είναι αυτά τα φάρμακα, τα οποία δεν τα γνωρίζουν ούτε
οι γιατροί με αποτέλεσμα να τα συνταγογραφούν
και ως συνήθως να
ερχόμαστε εμείς σε αντιπαράθεση και διαπληκτισμούς με τους ασθενείς.
Να σας υπενθυμίσουμε άλλη μία φορά την χρωματική κατάταξη των
κουπονιών:
1-Με μαύρο χρώμα τα συνταγογραφούμενα.
2-Με καφέ τα ΜΗΣΥΦΑ.
3-Με φούξια όσα έχουν άδεια κυκλοφορίας « Παραλλήλως εισαγομένου
φαρμάκου».
4-Με μπλε αυτά που χορηγούνται από νοσοκομεία ή νοσηλευτικά Ιδρύματα.
5- Με πράσινο για όσα χορηγούνται με ειδική συνταγή (ελεγχόμενη, ειδική,
φυλασσόμενη ή όταν η διάγνωση γίνεται στο νοσοκομείο και η θεραπεία κατ’
οίκον).
Για το θέμα αυτό, στην ΓΣ του ΠΦΣ που έγινε το Σάββατο 21 Μαρτίου
2009. ο Πρόεδρος κος Βαγιωνάς μας διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα υπάρξει
εγκύκλιος του Υπουργείου προς όλα τα ταμεία που θα συνιστά να μην
απορρίπτονται οι συνταγές μας. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΠΦΣ η όλη
διαδικασία απόρριψης των φαρμάκων αυτών είναι παράνομη.
Αν και υπήρξε μία περίοδος ανοχής, εν τούτοις ήδη άρχισε να ισχύει η
δοσολογία για συνταγογράφηση άνω των δύο τεμαχίων. Έτσι όταν ο γιατρός
αναγράφει μέχρι δύο κουτιά δεν είναι υποχρεωμένος να γράφει και την
δοσολογία του φαρμάκου. Όταν όμως είναι η ποσότητα πάνω από δύο τεμάχια (
3 ή 4) τότε είναι υποχρεωτική η αναγραφή της δοσολογίας για να
δικαιολογήσει την χορηγούμενη ποσότητα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι
σε αυτό το θέμα διότι οι περικοπές είναι προ των πυλών μας.
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Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι ήδη ο ΠΦΣ υπέγραψε συλλογική
σύμβαση με τον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ η οποία θα συζητηθεί στην προσεχή τακτική Α’
Γενική Συνέλευση μας, πρόσκληση της οποίας παίρνετε μαζί μα αυτήν εδώ την
εγκύκλιο. Σύμφωνα με όσα μας έγιναν γνωστά, επίσης στην Γενική Συνέλευση
του ΠΦΣ, η σύμβαση θα είναι υποχρεωτική για όλους μας αλλά όμως εάν
κάποιος δεν επιθυμεί να εκτελεί συνταγές του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ θα πρέπει σε
διάστημα ενός μηνός να το γνωστοποιήσει στον ΦΣΜ εγγράφως.
Θα ακολουθήσει συλλογική σύμβαση με το ΕΤΑΑ ( ΤΣΑΥ, Δικηγόρων
και Μηχανικών)
Επίσης ο Πρόεδρος του ΠΦΣ μας διαβεβαίωσε ότι εντός 15 ημερών θα
πληρωθούμε από τον ΟΠΑΔ τους λογαριασμούς Νοέμβριο, Δεκέμβριο και
Ιανουάριο
Σας γνωστοποιούμε ότι ο Νομίατρος κος Βέτσικος συνταξιοδοτήθηκε
από 1-1-2009 και την θέση του σαν προϊστάμενος στην Διεύθυνση Υγείας του
Νομού Μαγνησίας την κατέλαβε ο κος Δημήτρης Ζαρίφης.
Η
Διεύθυνση Υγείας μας έστειλε ένα έγγραφο (το οποίο σας
επισυνάπτουμε μαζί με την εγκύκλιο) σύμφωνα με το οποίο μας ζητείται να
αναγράφεται στην σφραγίδα του φαρμακείου τα στοιχεία μας όπως ακριβώς
αναγράφονται στην χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας του φαρμακείου μας, να
γνωστοποιήσουμε τον ακριβή αριθμό της οδού όπου βρίσκεται το φαρμακείο
μας σε περίπτωση που έχει αλλάξει η αρίθμηση και τέλος ότι είναι απαραίτητη
νέα άδεια λειτουργίας σε περίπτωση που τροποποιείται το εμβαδό του
φαρμακείου μας ( επέκταση
Συνάδελφοι ΠΡΟΣΟΧΗ υπάρχουν προφορικές καταγγελίες ότι κάποιοι
φαρμακοποιοί του κέντρου κρατάνε συνταγές από τα ταμεία των Δικηγόρων
και του ΥΕΝ με τα οποία όπως είναι γνωστό δεν έχουμε σύμβαση. Στην
επόμενη καταγγελία όποιος και να είναι αυτός θα παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο του Συλλόγου μας. Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι ήδη το
Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΦΣΜ ασχολείται με συνάδελφο που του έχει
επιβληθεί ποινή από τον ΟΓΑ και ότι επίσης παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο συνάδελφος στην οποία επεβλήθη από το ΙΚΑ
ποινή για
παραβάσεις
Επίσης, παρά τις κατά καιρούς προειδοποιήσεις, πολλοί εξακολουθούν
να αφήνουν ανοικτούς τους φωτεινούς σταυρούς μετά το κλείσιμο του
φαρμακείου τους. Δικαίωμα να έχουν αναμμένους τους σταυρούς έχουν μόνο
όσα φαρμακεία εφημερεύουν, σε αντίθετη περίπτωση το κοινό παραπλανάται
και αυτό συνιστά αιτία για παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
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Όλοι μας μπορούμε να προμηθευτούμε από το τοπικό παράρτημα του
ΤΣΑΥ την βεβαίωση των εισφορών μας για την εφορία. Για τα μέλη μας που
είναι στα νησιά ο ΦΣΜ παρέλαβε αυτές τις βεβαιώσεις για λογαριασμό τους και
θα τις ταχυδρομήσει με συστημένη επιστολή. Επίσης για να θεωρήσουμε τα
βιβλιάρια των συζύγων που είναι προστατευόμενα και ανασφάλιστε μέλη
απαιτείται να προσκομίσουμε και το Ε1 του έτους 2008 για διαπιστωθεί η
ακρίβεια των στοιχείων.
Μαζί με την εγκύκλιο σας επισυνάπτουμε και την κατάσταση με τις
συντάξεις πείνας που θα λάβουν οι νέοι συνάδελφοι που ασφαλίσθηκαν μετά
από 1-1-1992. Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι όλα όσα λεφτά πληρώνουμε για το
ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) ανεξαρτήτου ύψους εκπίπτουν από τα καθαρό μας εισόδημα.
Συνεπώς είναι καλύτερα να δίνουμε τα λεφτά μας στο ΤΣΑΥ για μία καλύτερη
σύνταξη, παρά να τα δίνουμε στην εφορία χωρίς κανένα κέρδος.
Για να εισπράξουμε δαπάνες από το ΤΣΑΥ (αποζημιώσεις για δαπάνες,
επιδόματα τοκετού κτλ.) είναι απαραίτητη η προσκόμιση τραπεζικού
λογαριασμού και αριθμού ΙΒΑΝ σε οποιαδήποτε τράπεζα.
Οι κατασκηνώσεις του ΤΣΑΥ αρχίζουν από 1-5-2009 και λήγουν στις 126-2009. Για περισσότερες πληροφορίες στο τοπικό υποκατάστημα.
Το συνέδριο που οργανώνουν κάθε χρόνο από κοινού ο Φαρμακευτικός
Σύλλογος Αθηνών και Πειραιά με την ονομασία HELLASPHARM θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 4-5 Απριλίου 2009 στον χώρο
HELEXPOPALACE του Αμαρουσίου. Στην συνεδριακή ενότητα «Ελλάδα δεν
είναι μόνο η Αθήνα» την Κυριακή 5 Απριλίου θα γίνει ανοικτή συζήτηση με τα
θέματα: «Φαρμακείο και Πολιτεία» και «Φαρμακείο και Κοινωνία» στην οποία
συζήτηση θα συμμετάσχει και ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας.
Σας πληροφορούμε ότι το προγραμματιζόμενο για τον μήνα Μάρτιο
Πανθεσσαλικό Συνέδριο αναβλήθηκε για του χρόνου λόγω έλλειψης πόρων.
Ο ΠΦΣ μας πληροφορεί ότι μέσω της ιστοσελίδας του «www.pfs.gr»
μπορούμε να γραφτούμε στην νέα υπηρεσία portal και να λαμβάνουμε μέσω
e-mail όλα τα νέα που αφορούν το επάγγελμά μας. Πληροφορίες εγγραφής:
Μαργαρίτα Βαρλάμη τηλ. 210-6041425(εσωτερικό 303) και 6977419916,
Λουκάς Κιούσης τηλ. 210-6041425(εσωτερικό 306) και 6974492056.
Ο φαρμακοποιός Βασίλης Μπιρλιράκης , γιός της συναδέλφου Αρετής
Καλλιακάτση, ετοίμασε οδηγίες χρήσης όλων των ειδών φαρμάκων ( συσκευή
inhaler, συσκευή discus, κολπικά υπόθετα κ.λ.π.) τα οποία μπορούμε να
διαθέσουμε από τα φαρμακεία μας. Δείγμα από την εργασία του λαμβάνεται

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ Νόμος 3601
Ελευθ.Βενιζέλου 7 Τηλ. 0421-20270
38333 ΒΟΛΟΣ
www.fasyma.gr e mail: fsm@otenet.gr

μαζί με την εγκύκλιο. Όσοι θέλουν να
χρησιμοποιήσουν τέτοια έντυπα, με
την αναγραφή φυσικά των δικών στοιχείων, μπορούν να έρθουν σε επαφή με
τον Βασίλη για να λάβουν δωρεάν το CD με τις οδηγίες εκτύπωσης.
Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι με την αλλαγή της ώρας από χειμερινή σε
θερινή αλλάζει και το δικό μας ωράριο με αποτέλεσμα τα απογεύματα Τρίτης
Πέμπτης και Παρασκευής να ανοίγουμε στις 5.00μμ και να κλείνουμε στις
9.00μμ.
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Η Φωτεινή Ανδρεοπούλου ζητά να εργασθεί σε φαρμακείο του Βόλου.
Τηλ. 24210-44308 και 6975565015
Σχετικά με τις πληρωμές των Ασφαλιστικών Ταμείων στην Εθνική
Τράπεζα
Γ.Ε.Α.

ο 12ος

στις 9/3

Τ.Σ.Α.Υ.

ο 6ος 7ος 8ος στις 13/1 & ο 11ος στις 13/3

ΤΑΞΥ

ο 6ος & ο 7ος & o 8ος στις 27/1
11ος στις 25/2

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ ο

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Καρατζίκας Άλκης

.

Η Γραμματέας

Τσιώρου Αντωνία

