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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας προσκαλεί όλα τα μέλη του να
παρευρεθούν στην Β' Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Νοέμβριου
2009 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Συλλόγου μας {E. Βενιζέλου 7, 3ος όροφος στο Βόλο, με τα εξής
θέματα.
1-Έγκριση Προϋπολογισμού για το έτος 2010.
2-Εκλογη Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του ταμείου του έτους 2009.
3-Συζητηση και λήψη απόφασης για υπογραφή ή μη σύμβασης με το Ταμείο ΥΕΝ .
4-Συζητηση για τα Ασφαλιστικά Ταμεία Ο.Π.Α.Δ.-Ι.Κ.Α-Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
5-Ενημέρωση και συζήτηση για τα τρέχοντα ζητήματα του κλάδου μας.
6-Ενημέρωση σχετικά με την νέα γρίπη Η1Ν1 .
7-Διαφορα κατ’ έγκριση των παρισταμένων .

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Β' Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί την επομενη ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 στον ίδιο χώρο και
χρόνο με τα ίδια ακριβώς θέματα.
Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Συνάδελφοι όπως θα έχετε διαπιστώσει, αυτή την περίοδο έχουμε συνεχείς αλλαγές σχετικά με
διατάξεις των αρμοδίων υπουργείων που αφορούν την συνταγογράφηση Φαρμάκων. Ο Σύλλογος μας
λοιπόν, προκειμένου να ενημερώνει έγκαιρα τα μέλη του, στέλνει μηνύματα στα κινητά σας
τηλέφωνα, και στην συνέχεια ακολουθεί η εγκύκλιος που συμπληρώνει την ενημέρωση. Για τον
λόγο λοιπόν αυτό συνάδελφοι για όποια αλλαγή κάνετε στον αριθμό των κινητών σας, καλό θα είναι να
ενημερώνετε τον Σύλλογο προκείμενου να υπάρχει αυτή η άμεση επικοινωνία και ενημέρωση. Επίσης
όσοι από εσάς διαθέτετε ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (e-mail) καλό θα είναι να ενημερώσετε
και για αυτή τον Σύλλογο. Έχουμε περάσει στην εποχή που η επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους
έχει γίνει ακόμη πιο απαιτητική και η χρήση νέων τεχνολογιών μας βοηθά να έχουμε, όσο γίνεται πιο
άμεση και έγκαιρη ενημέρωση για θέματα που εξελίσσονται γρήγορα. Η ανάγκη πλέον των πολιτών
σήμερα για την άμεση ενημέρωση είναι μεγάλη προκειμένου να ανταποκριθεί στις μεγάλες απαιτήσεις
της σύγχρονης καθημερινότητας. Επίσης και ο Σύλλογος μας αλλάζει όψη, τόσο σε ότι αφορά τον
χώρο που είναι τα γραφεία μας , με την ανακαίνιση που ήδη βρίσκεται προς το τέλος της όσο και με την
ολοκλήρωση της δημιουργίας site του Συλλόγου μας στο διαδίκτυο.
Σχετικά με την χορήγηση εμβολίων της κοινής γρίπης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Όπως μας ενημέρωσε η φαρμακευτική υπηρεσία του ΙΚΑ τοπικά , για φέτος δεν θα παραλάβει
καθόλου εμβόλια για την κοινή-εποχική γρίπη και για τον λόγο αυτόν ήδη έχει αρχίσει η
συνταγογράφηση του από του γιατρούς του ιδρύματος με 0% συμμετοχή. Το ίδιο ασφαλώς ισχύει και
για όλα τα ταμεία δηλ. χορηγείται με 0% συμμετοχή.
Σχετικά με την απαλλαγή συνάδελφων από τις εφημερίες.
Συνάδελφοι από την Δ/ση Υγείας του Νομού μας, μας κάνουν γνωστό ότι τα πιστοποιητικά από
Νοσηλευτικά Ιδρύματα <Κρατικά Νοσοκομεία> που θα υποβληθούν για την έκδοση απόφασης του
Νομάρχη, απαλλαγής φαρμακοποιών από τις εφημερίες φαρμακειών θα πρέπει α) να φέρουν την
υπογραφή και σφραγίδα του γνωματεύοντος τη πάθηση ιατρού και να θεωρείται το γνήσιο της
υπογραφής του, β)να φέρουν την σφραγίδα του ιδρύματος και γ)να αναγράφεται ότι κρίνεται αναγκαία
η απαλλαγή του φαρμακοποιού από τις ευημερίες του 2010. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις δύναται
κάποιος συνάδελφος να απαλλαχτεί από τις εφημερίες για το επόμενο έτος 2010. Προσοχή λοιπόν!

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. ΠΕΖΟΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ ΣΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Συνάδελφοι την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009 ο Σύλλογος μας σε συνεργασία
με τον
Φυσιολατρικό Όμιλο Βόλου (ΠΑΝ) σας προτείνει να συμμετάσχετε στην μονοήμερη εξόρμηση –
πεζοπορία Χάνια –Σανατόριο Καραμάνη-Αλικόπετρα διάρκειας 1,5 ώρας πορείας. Συγκεκριμένα από
το Καταφύγιο του ΠΑΝ στα Χάνια Πηλίου –πορεία μέχρι το Σανατόριο Καραμάνη –επιστροφή στο
καταφύγιο, γεύμα δίπλα στο τζάκι και τέλος επιστροφή στον Βόλο. <κόστος φαγητού και ξενάγησης
8.00 ευρώ το άτομο. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009 στα γραφεια του
Συλλόγου μας όπου θα υπάρχει και το πλήρες πρόγραμμα της εκδρομής. Είναι μια ευκαιρία για
απόδραση σε χειμωνιάτικο πρωινό της Κυριακής, και χαλαρής συνεύρεσης χωρίς ..πιέσεις…
2. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ INTERNET,
ΔΥΝΑΤΟΤΗ- ΤΕΣ , ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Συνάδελφοι θα λάβετε πρόσκληση για την εκδήλωση αυτή που θα πραγματοποιηθεί στις 2
Νοεμβρίου 2009 στον Βόλο υπό την αιγίδα του Π.Φ.Σ. Λεπτομέρειες σύντομα.
Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Σχετικά με την χορήγηση των εμβολίων κατά του πνευμονόκοκκου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Συνάδελφοι σας επισυνάπτουμε φωτοαντίγραφο για τον τρόπο που χορηγείται το
Συγκεκριμένο εμβόλιο στο ΙΚΑ.(Ήδη έχετε ενημερωθεί και με γραπτό μήνυμα).
Απλά τονίζουμε για ακόμη μια φορά την προσοχή , στον τρόπο της χορήγησης γιατί θα ακολουθήσουν
αυστηροί έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές , για να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι διατάξεις χορήγησης
αυτού του εμβολίου.
Σχετικά με το Α.Μ.Κ.Α (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) σε σχέση με την
συνταγογραφηση σε συνταγές Ι.Κ.Α –ΕΤΑΜ.
Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.3656/08 από 1-10-2009 καθιερώθηκε ο
γνωστός ΑΜΚΑ σαν ο μοναδικός αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των
πολιτών της χώρας. Έτσι λοιπόν από 1-10-2009 είναι υποχρεωτική η προμήθεια ΑΜΚΑ για κάθε
ασφαλισμένο καθώς και η αναγραφή του στα παραστατικά που αφορούν παροχές πάσης φύσεως καθώς
και συνταγές.
Το ΙΚΑ λοιπόν με έγγραφο του Α.Π.Γ55/722 /1-10-2009 μας κάνει γνωστό τα έξης: Δεδομένου ότι
στο χρησιμοποιούμενα συνταγολόγιο ΙΚΑ δεν είχε προβλεφθεί πεδίο για αναγραφή ΑΜΚΑ και μέχρι
να εκδοθούν νέα , οι γιατροί που συνταγογραφούν ΙΚΑ θα φροντίσουν να συμπληρώνουν ευανάγνωστα
τον ΑΜΚΑ μετά το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου, φροντίζοντας να μην επικαλύπτουν άλλα πεδία
της συνταγής. Βέβαια όπως τονίζεται , συνταγές οι οποίες προσκομίζονται στα φαρμακεία για
εκτέλεση και απουσιάζει ο ΑΜΚΑ θα εκτελούνται και θα αποζημιώνονται κανονικά.
Σε ότι αφορά τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ που ακόμα δεν έχουν προμηθευτεί όπως τονίζεται στο
συγκεκριμένο έγγραφο , θα εξυπηρετούνται με την επισήμανση όμως ότι στην επομενη επίσκεψη θα
πρέπει να έχουν εφοδιαστεί και οι άμεσα ασφαλισμένοι και τα μέλη της οικογένειας με τον
συγκεκριμένο αριθμό.
Παράταση στην χορήγηση νοσοκομειακών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία μέχρι της
31/3/2010.
Ήδη σας έχουμε ενημερώσει με γραπτό μήνυμα ότι τα φάρμακα υψηλού κόστους και τα
νοσοκομειακά συνεχίζουν να συνταγογραφούνται, μέχρι 31/3/2010.
Σας επισυνάπτουμε σχετικό φωτοαντίγραφο, διαβάστε το.
Διάθεση των Αντι-ιικων φαρμάκων RELENZA και ΤAMIFLU
O Ε.Ο.Φ. μας κάνει γνωστό ότι αποφασίστηκε η επέκταση της διάθεσης και διακίνησης των αντιιικων φαρμάκων RELENZA και TAMIFLU πέραν των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και στις
ιδιωτικές κλινικές.
Παράταση μέχρι 31/12/2009 στην εκτέλεση συνταγών ΤΑΞΥ στο ΙΚΑ.
Το πρώην ΤΑΞΥ με έγγραφο του μας κάνει γνωστό ότι παρατείνονται μέχρι 31/12/2009 οι
συμβάσεις των ιδιωτών γιατρών κατά πράξη και περίπτωση με το πρώην ΤΑΞΥ, μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας πρόσληψης ιατρών από το ΙΚΑ. Επομένως θα συνεχίσουμε να εκτελούμε τις συνταγές
ΤΑΞΥ στο ΙΚΑ μέχρι 31/12/2009.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1)
2)
3)
4)

Απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής “Full Contact Max Potency”
Ανάκληση προϊόντος Bioglide safe
Ανάκληση καλλυντικού προϊόντος Κρέμα σώματος χωρίς υδροκυάνιο “Bio care”
Απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης του καλλυντικού προϊόντος “FEMININ NATURE exfoliating skin care
product”
5) Ανάκληση του καλλυντικού προϊόντος “Pr. Francoise Bedon Paris”
6) Ανάκληση του καλλυντικού προϊόντος “αφρόλουτρο – Bath Bubbly Carbonated Bubble Bath” Τύπος/Αριθμός
μοντέλου 5037028244821
7) Ανάκληση του καλλυντικού προϊόντος «Αφρόλουτρο που θυμίζει γάλα-Deliciously”Ref: 12303
8) Ανάκληση του καλλυντικού προϊόντος «Whitening cream» Lot: 1FW06047
9) Ανάκληση του καλλυντικού προϊόντος «Λευκαντική κρέμα με AHA, Μάρκα POP»
10) Ανάκληση της παρτίδας 08Κ03SX του προϊόντος Field Safety Notice-Xenium LF 210 Φίλτρο
Αιμοκάθαρσης(κωδικός
προϊόντος
R5M6411LF).
Κατασκευαστής:
BAXTER
HEALTHCARE
CORPORATION
11) Άρση της απόφασης απαγόρευσης διάθεσης και διακίνησης των προϊόντων Sexovit forte, Melatonin 3 mg, LCarnitin
12) Άρση της απόφασης απαγόρευσης διάθεσης και διακίνησης του προϊόντος MENTAT δισκία
13) Άρση της απαγόρευσης διάθεσης και διακίνησης των προϊόντων: Lamberts® Ester-C 650mg δισκία, Lamberts®
Vitamin E 1000iu caps και Lamberts® Vitamin C-Time 500 mg
14) Άρση της απόφασης απαγόρευσης διάθεσης και διακίνησης του προϊόντος Quest Angus Castus 71 mg extract
15) Απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης παρτίδων προϊόντος “First steps medicine feeder”
16) Απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης παρτίδων προϊόντος “Satori Hardcore Energise Bullet”
17) Ανάκληση της παρτίδας 0801022 του φαρμακευτικού προϊόντος Synalar simple forte 15gr (Ημ. Λήξης 1/2013)
18) Ανάκληση των προϊόντων DR0850M, DR0850B & DR0100M. Κατασκευαστής: OXOID Ltd
19) Απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης φιαλών οξυγόνου τύπου F.
20) Ανακληθέν φάρμακο ADENOCOR με τη διαδικασία SUNSET CLAUSE.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
Γ.Ε.Α.
Τ.Σ.Α.Υ.
ΤΥΔΚΥ

ο 4ος στις 2/7 – ο 5ος στις 11/8
ο 2ος στις 8/7 – ο 3ος στις 12/8 – ο 4ος στις 20/9 - - ο5ος στις 28/9
ο 4ος στις 8/7 – ο 5ος στις 30/7 – ο 6ος στις 25/9

16/17/18 Οκτωβρίου 2009 HELEXPO Θεσσάλονικης, 9ο PHARMApoint
(Συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» & Περίπτερα 5-6).
Με συναδερφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ματσιόλης Κων/νος

Η Γραμματέας

Τσάτσου Γεωργία

