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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009
Αγαπητοί συνάδελφοι, Βρισκόμαστε ήδη προς το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου και
όμως καθημερινά έχουμε θέματα που δεν μας αφήνουν να χαλαρώσουμε ,αντίθετα μας
γεμίζουν με περισσότερο άγχος και αβεβαιότητα για το αύριο.
Από την μια , έχουμε το ΙΚΑ που άρχισε να καθυστερεί τις εξοφλήσεις των
λογαριασμών με την εξήγηση ότι είναι μόνο για λίγους μήνες η ισχύς της, <ας το
ευχηθούμε …. από καρδιάς > . επίσης στην Βουλή συζητείται νέος τρόπος
κοστολόγησης των φάρμακων , με ότι αυτό συνεπάγεται για μας < μείωση του
κεφαλαίου ου έχουμε σε κουτιά στα ράφια και περαιτέρω αύξηση των ελλείψεων,
επιπλέον άνοιγμα ή όχι του επαγγέλματος μας , και μαζί με όλα αυτά έρχεται και η
ανησυχία για πιθανή πανδημία της νέας γρίπης Η1ΝΙ που μας μεγαλώνει ακόμα
περσότερο το άγχος στην καθημερινότητα μας . Έτσι λοιπόν ενώ από την μια , επάνω
μας κατ¨ουσια στηρίζεται η φαρμακευτική περίθαλψη του Έλληνα ασφαλισμένου ,
φορολογούμενου πολίτη, από την άλλη μεριά υπάρχει ένα αδιέξοδο στο να βρεθεί ένας
τρόπος που να επιλύει τα καθημερινά του προβλήματα ο μέσο φαρμακοποιός ούτως
ώστε σαν κλάδος να ανταποκριθούμε όσο γίνεται καλλίτερα στις υποχρεώσεις μας προς
την κοινωνία . και να αποδείξουμε τον κοινωνικό μας ρόλο όσο πιο καλλίτερα γίνεται..
Όπως θα διαπιστώσετε γίνονται προσπάθειες από μέρους του Δ.Σ. , προκείμενου να
βελτιώσουμε την εγκύκλιο που έχετε στα χέρια σας προκείμενου να διαβάζεται πιο
εύκολα. .
Την χωρίζουμε σε δυο κύριες ενότητες , την Α>Ενότητα που αφορά τα τοπικά μας
ζητήματα και την Β>Ενότητα που αφορά τα κεντρικά ζητήματα τα οποία
απασχολούν τον κλάδο μας Πανελλαδικά. Στο μέλλον θα έχουμε και άλλες ακόμη
βελτιώσεις .
Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι καλό προκείμενου η επικοινωνία μεταξύ μας να είναι
όσο γίνεται αμεσότερη , ευκολότερη και κυρίως εγκυρότερη. Στο σημείο αυτό θα
θέλαμε να σας ζητήσουμε να μας δηλώσετε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις , όσοι
έχετε , και τα κινητά σας ,μιας και θα σας ενημερώνουμε όταν χρειάζεται ακόμη και
πιο τακτικά για γεγονότα ..που τρέχουν .
Α>ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.
Σχετικά με τον τρόπο θεώρησης των συνταγών του Ο.Γ.Α
Μετά από συνάντηση που είχαμε με την αναπληρώτρια διευθύντρια της Δ/νσης Υγείας
κ.Κολιαμητρα , μας είπε ότι μπορεί να θεωρεί τις συνταγές του Ο.Γ.Α {αυτές που
θέλουν θεώρηση δηλ. τις συνταγές που περιέχουν αναλώσιμα και φάρμακα που
χορηγούνται με δίγραμμη κόκκινη συνταγή .
Σχετικα με την πιθανη πανδημια γριππης τυπου Η1Ν1
Σε ξεχωριστή εγκύκλιο θα σας ενημερώσουμε για αυτή την πιθανή , σύμφωνα με τους
υπευθυνους , εκδήλωση πανδημίας γρίπης τυπου Η1ΝΙ και το πώς θα την αντιμετωπίσει
ο κλαδος μας.
. Σχετικά με το Ι.Κ.Α
Μετά από συνάντηση που είχαμε με την διοίκηση του τοπικού Ι.Κ.Α ,συμφωνήσαμε σε
αυτά τα σημεία , που αφορούν τον τρόπο εκτέλεσης των συνταγών των κλινικών. Έτσι
λύνονται κάποια προβλήματα που τελευταία ειχαν προκύψει .

Τα σημεία που συμφωνήσαμε είναι τα εξής.
1.Παραλαμβάνονται από τις κλινικές οι συνταγές και επιστρέφονται σε αυτές όταν
συμπληρώνεται το πλαφόν των 8000 ευρώ ,που δεν αλλάζει.
2.Οι συνταγές που παραλαμβάνονται είναι με ημερομηνίες έως <5> πέντε εργάσιμες
ημέρες. Συνταγές κλινικών με ημερομηνίες πάνω από πέντε εργάσιμες ημέρες δεν τις
εκτελούμε. Ο νόμος δεν επιτρέπει να εκτελούνται συνταγές πάνω από πέντε ημέρες.
3. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα από τις συνταγές των κλινικών
που εκτελούμε , να ενημερώνεται αυθημερόν η κλινική για την τυχόν έλλειψη σε
κάποιο φάρμακο, ούτως ώστε να ενεργήσει προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα , τον καινούργιο κατάλογο των κλινικών Ι.Κ.Α. , που θα
αρχίσει να ισχύει αφού τελείωση ο προηγούμενος δηλαδή περίπου κατά τον μήνα
Οκτώβριο. Τίποτα το καινούργιο δεν αλλάζει .
Σας στέλνουμε επίσης συνημμένα τον καινούργιο τρόπο χορήγησης των αναλωσίμων για
το Ι.Κ.Α. που θα ισχύσει από την 1-10-2009. Έχει αρκετές ομοιότητες με τον τρόπο που
χορηγείται και στον Ο.Γ.Α.
Επιπλέον σας αποστέλλουμε σε συνημμένα τον πολυσέλιδο πίνακα με τα Φάρμακα που
θα χορηγούνται από το φαρμακείο του Ι.Κ.Α από την 1η Οκτωβρίου 2009.
Σας στέλνουμε επίσης την απόφαση για την οποία έχετε ήδη έχετε ενημερωθεί , και
αφορά την καθυστέρηση που όπως αναφέρει θα ισχύει και για τους επόμενους μήνες ,
στον τρόπο εξόφλησης των λογαριασμών του Ι.Κ.Α. Προσοχή λοιπόν συνάδελφοι στις
ημερομηνίες που ορίζουμε την πληρωμή των οικονομικών μας υποχρεώσεων .
Με την ευκαιρία , σας ενημερώνουμε ότι το Ι.Κ.Α δεν δικαιολογεί τα εμβόλια κατά του
πνευμονιόκοκκου , και θα τα διαθέτη από το φαρμακείο το δικό του. Άρα να προσέχουμε
τόσο στον τρόπο που θα το χορηγούμε , αν το βρίσκουμε , καθώς επίσης και στις
ποσότητες που θα προμηθευόμαστε . Καταλαβαίνεται τι θα συμβεί , αν δεν τα
διαθέσουμε και μας μείνουν μιας και όπως θα το γνωρίζεται δεν επιστρέφονται. .Μαζί
με την παρούσα εγκύκλιο επίσης παίρνεται συνημμένα , τον τρόπο χορήγησης των
εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκου και το σχέδιο που πρέπει να έχει η ειδική
γνωματεύσει Προσοχή λοιπόν.
Σχετικά με το Τέως Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων
Συνάδελφοι το τέως ΤΑΞΥ, με έγγραφο του μας ανακοινώνει ότι από 1-9-2009 οι
ασφαλισμένοι του συγκεκριμένου αυτού ταμείου είναι αποκλειστικά ασφαλισμένοι του
ταμείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ<Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων>. Θα εξυπηρετούνται
με τα βιβλιάρια του Ι.Κ.Α από τις Διοικητικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α
<τηλ. Ραντεβού 184>και από την γιατρό κ.Γιώτη Χρυσα Παθολόγο<Σ. Σπυριδη6 2ος
όροφος , τηλ 2421025661, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 10-12 μ.μ. και Τετάρτη και
Παρασκευή 9,30 π.μ-1,30μ.μ..
Σχετικα με την τοποθέτηση του ΦΑΡΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Στο διαδικτυο.
Σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε την θέση του Συλλόγου μας στο
διαδυκτυο. Πρόσφατα με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. υπογράφηκε η
σύμβαση με γνωστή εταιρεία της περιοχής μας για την δημιουργία site στο διαδυκτυο.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
Στα ΜΕΤΕΩΡΑ 10 ΚΑΙ 11 Οκτωβρίου 2009 με θέμα <Σακχαρώδης Διαβήτης
.Παλαιές και νέες στρατηγικές αντιμετώπισης>
Λόγω περιορισμένων θέσεων δηλώσεις συμμετοχής έως 15 Σεπτεμβρίου 2009 στην κ.
Μαρία Καμπουρακη τηλ. 2109968507 FAX 2109920073
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Β>ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
Διακίνηση φάρμακων και φαρμακευτικών προϊόντων μέσω Internet.
Προσοχή , συνάδελφοι , γιατί , όπως μας ενημερώνει ο Ε.Ο.Φ , παράνομες ομάδες
επωφελούνται από το ξέσπασμα της πανδημίας της νέας γρίπης , διακινούν στην Ευρώπη
μέσω διαδικτύου , πλαστά νοθευμένα ή μη εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια, επικίνδυνα
για την υγεία των ανθρώπων. Επίσης εμφανίστηκαν στο εμπόριο και παραπλανητικά
προϊόντα για την διάγνωση , την πρόληψη ή την θεραπεία της νέας γρίπης .Εφιστάται η
προσοχή των καταναλωτών ,τόσο στο να μην τα χρησιμοποιούν όσο και να
ενημερώνουν τον Ε.Ο.Φ.
Σχετικά με την διαφήμιση των συμπληρωμάτων διατροφής
Συνάδελφοι ο Ε.Ο.Φ. μας ενημερώνει τα εξής , σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής
.Είναι βιομηχανικά προϊόντα, με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις με σκοπό να
συμπληρώσουν την συνήθη δίαιτα., και δεν επιτρέπεται να προβάλουν θεραπευτικές
ενδείξεις ,δεν υποκαθιστούν άλλα συμπληρώνουν μια <συνήθη >δίαιτα. Η ύπαρξη
συστατικών φυτικής προέλευσης ή βιταμινών ή άλλων ουσιών , δεν το καθιστούν
<φυσικό ή ακίνδυνο προϊών>. Το συμπλήρωμα διατροφής δεν υπόκειται σε έγκριση ,
αλλά σε γνωστοποίηση κα κατασταλτικό έλεγχο. Οποιαδήποτε αναφορά ως
<εγκεκριμένο> από τον ΕΟΦ είναι μη νόμιμη και παραπλανητική. Αντίθετα απαιτείται η
αναγραφή , σε κάθε διαφήμιση , του αριθμού γνωστοποίηση στον ΕΟΦ. Απαγορεύεται η
χρήση των συμβόλων CE, EU , και οτιδήποτε άλλων συμβόλων που δεικνύουν την
δήθεν <αποτελεσματικότητα> ή την <ποιότητα>.Κάθε διαφημηση που δεν
συμμορφώνετε με αυτά που προαναφέρθηκαν απαγορεύεται. Η διάθεση των
συμπληρωμάτων διατροφής επιτρέπεται μόνο από τα φαρμακεία και αυτό θα πρέπει να
αναφέρατε άμεσα ή Έμεσα. Τέλος κάθε διαφημηση θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη
στοιχεία της εταιρείας που γνωστοποιήθηκε στον ΕΟΦ.{Α.Π. ΕΟΦ 55220/22-07-2009}.
Σχετικά με τα λεγόμενα <κλειστά επαγγέλματα>
Συνάδελφοι το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου μας αναφέρει ότι
<οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες δεν υπάγονται στο πεδίο την Οδηγίας περί της
απελευθέρωσης των υπηρεσιών , {2006/123/EC, άρθρο 2 εδάφι, Στ και του
Π.Δ.9/1986} .Το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
που αφορά τα κλειστά επαγγέλματα , εξαιρεί τις φαρμακευτικές υπηρεσίες από το
πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω οδηγίας. Με έγγραφο του {Α.Π.25926/ΔΕΕ-704 /4-62009] προς τον Π.Φ.Σ. τονίζει ότι <η εξαίρεση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να καλύπτει τις ιατρικές και
φαρμακευτικές υπηρεσίες που προαναφέρονται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας
σε ασθενείς για αξιολόγηση, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας τους , όταν η
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων επιφυλάσσεται αποκλειστικά σε νομοθετικώς
κατοχυρωμένα επαγγέλματα στο κράτος μέλος στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.
.Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω , οι φαρμακευτικές υπηρεσίες δεν υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής της Οδηγίας 2009/123/ΕΚ. Πάντως ο Π.Φ.Σ. παρακολουθεί το θέμα
διαθέτοντας ισχυρό νομικό οπλοστάσιο. .
Σχετικά με τις ανακλήσεις φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
Ανάκληση όλων των παρτίδων του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος MUCOTHIOL –
παιδιατρικό σιρόπι χωρίς ζάχαρη 100mg/5ml. της εταιρείας Sanofi-aventis διότι κατά
την ανάλυση δείγματος από τις Ελβετικές αρχές προέκυψαν αποτελέσματα εκτός ορίων
για το συντηρητικό methyl paraben και εντοπίστηκαν οι ουσίες phenol και hydroxylbenzoic acid , προϊόν διάσπασης του.
Σχετικά με τα προφυλακτικά μάρκας DUREX <κουτιά των τριών τεμαχίων > , από
τον ΕΌΦ ανακοινώθηκε ότι εντοπίσθηκαν , κατόπιν δήλωσης της εταιρείας SSL

Hellass.S.A. , πλαστά αγνώστου κατασκευής και αμφιβόλου ποιότητας, φέρουν τρύπες
και έχουν κακή κατασκευή με αποτέλεσμα ενδεχόμενη απειλή για την δημόσια υγειά.
.Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του Ν.3459/06 περί
ναρκωτικών.
Το Υπουργείο Υγείας μας κάνη γνωστό ότι στο Φ.Ε.Κ 1393/Β/13/7/09 την υπαγωγή
των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων DEOGYL και ABSTRAL στον πίνακα Γ της
παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3459/2006 περί ναρκωτικών.
Επίσης στο Φ.Ε.Κ 1392/Β/13/7/09 , την υπαγωγή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος
MIDAZOLAM στον Πίνακα Δ της παραγρ.2 του άρθρου 1 του ν.3459/2006 περι
ναρκωτικών.
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι.
Παρά το γεγονός ότι πάντα τον μήνα Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις , αντίθετα ο
φετινός Άγουστος παρουσίασε καύσωνα. .Συγκεκριμένα στις 23/07/09 γίνεται
συζήτηση στην βουλή για αλλαγή του τρόπου κοστολόγησης των φαρμάκων που θα
ορίζει ότι πλέον η τιμή διάθεσης θα καθορίζεται από τον μέσο όρο των τριών
χαμηλότερων τιμών που καταγράφονται στα 26 κράτη μέλη της ΕΕ.. Άρα θα έχουμε
μείωση της τιμής διάθεσης των φάρμακων και άρα μείωση της λιανικής τιμής
πώλησης . Αυτό θα μεγαλώσει τον κίνδυνο ελλείψεων στην Ελληνική Αγορά λόγω
της αύξησης των εξαγωγών. Εκτός όμως από αυτά υπάρχουν πληροφορίες που
αναφέρουν επίσης και για αλλαγή του ποσοστού κέρδους τόσο για χονδρέμπορους όσο
και για φαρμακεία . Συνάδελφοι αν επαληθευτούν αυτές οι πληροφορίες τότε θα έχουμε
δυσάρεστες εξελίξεις στον χώρο μας., και πολλά φαρμακεία και φαρμακαποθήκες θα
οδηγηθούν σε μαρασμό. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να επικρατήσει η πρόταση εκείνη
/ου λέει ότι το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. σε άριστη και στενή συνεργ/σία με το Δ.Σ. της ΟΣΦΕ
θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς και να
προτείνουν σχέδια και εναλλακτικές προτάσεις εξόδου από την κατάσταση που έχουμε
βρεθεί μέσω της επικοινωνίας και συνεργασίας των .Και μαζί με όλα αυτά έχουμε και
τις υπογραφές των συμβάσεων του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ με τα υπο ένωση ταμεία χωρίς
καθόλου να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για να ενημερωθούμε και να εκφράσουμε τις
τυχόν αντιρρήσεις μας , αν φυσικά υπάρξουν .Επίσης έχουμε τις εξαγγελίες του
Υπουργού Υγείας για εξόφληση των υποχρεώσεων του ΟΠΑΔ προς τα φαρμακεία
και ενώ κάτι τέτοιο δεν γίνεται και μένουν στον αέρα οι υποσχέσεις του υπουργού, εμείς
σαν καλοί Σαμαρείτες μπρος στον κίνδυνο να μην εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι του
ΟΠΑΔ και να μην δυσαρεστηθούν , συνεχίζουμε να εκτελούμε τις συνταγές του
συγκεκριμένου Ταμείου, ενώ αντίθετα από το κράτος αντί να επικροτήση και να
εκτιμήση την στάση μας δημιουργεί καταιγίδες εν μέσω θέρος , και όπως πολύ σοφά
λέει ο λαός < εκεί που μας χρεωστάγανε και κάνουν κοινωνική πολιτική στο φάρμακο
με τις δικές μας πλάτες , θέλουν να μας πάρουν και το ..βόδι , δηλαδή να μειώσουν τις
,ιμές και να καθυστερούν αδικαιολόγητα τις πληρωμές, > οδηγώντας τον κλάδο σε
οικονομικό μαρασμό.
Συνάδελφοι θα είμαστε σε συνεχή επαφή και από κοινού με όλους τους Συλλόγους σε
όλη την χώρα όπως της Κρήτης της Αττικής του Πειραιά και άλλους και φυσικά με
μπροστάρη τον Π.Φ.Σ , θα φροντίσουμε να παλέψουμε να σταματήσουμε τέτοια
πιθανά σχέδια .
Για το Δ.Σ.
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