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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά και καλό κουράγιο σε όλους, μιας και η χρονιά που ήδη
ξεκίνησε, φέρνει στο προσκήνιο μια σειρά από προβλήματα, που τα περισσότερα τα
γνωρίζαμε από παλιά, τα συζητούσαμε από παλιά και όμως ποτέ δεν προσπαθήσαμε
να τα επιλύσουμε. Έρχεται τώρα η χρονική περίοδος που εμφανίζονται, αυτά και
άλλα καινούργια, δημιουργώντας μια κατάσταση αρκετά σοβαρή για το μέλλον του
κλάδου μας, το μέλλον μας. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα βέβαια,
έχει σχέση με την πολιτική της κυβέρνησης για το φάρμακο και το ποσοστό
κέρδους του φαρμακοποιού. Η κυβέρνηση με την αρχή του νέου χρόνου κατέθεσε
στην βουλή τροπολογία για την επαναφορά της λίστας και την χορήγηση των 89
λεγόμενων ακριβών φαρμάκων και από τα ιδιωτικά φαρμακεία με αγορά στη
νοσοκομειακή τιμή. Τα υπόλοιπα, τρόπος εφοδιασμού και διάθεσης, θα καθοριστούν
με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Ταυτόχρονα δε με αυτά, εξετάζεται το ποσοστό
κέρδους των φαρμακοποιών. Στις 11-1-2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του
προεδρείου του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. με την Υπουργό Οικονομίας κ. Λούκα Κατσέλη

και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Κομνηνό. Τονίστηκε η ανάγκη για
την συμβολή όλων στην κοινή προσπάθεια μείωσης των δαπανών υπέρ των
Ασφαλιστικών Ταμείων. Αναφέρθηκαν από μεριάς της κυβέρνησης και αναλύθηκαν
οι προτάσεις της, που είναι ήδη γνωστές σε όλους μας από την πρόσφατη έκτακτη
Γ.Σ. του Συλλόγου μας και που επιγραμματικά επικεντρώνονται στα εξής σημεία:
Επανατιμολόγηση των φαρμάκων, λίστα, μηχανογράφηση ιατρείων - φαρμακείων
- νοσοκομείων, μείωση του ποσοστού κέρδους αρχικά για τα 89 ακριβά
νοσοκομειακά φάρμακα, και κατόπιν διαφοροποίηση του ποσοστού κέρδους για τα
γενόσημα φάρμακα ή/και κλιμακούμενο ποσοστό κέρδους, μειούμενο όσο αυξάνει η
τιμή του φάρμακου. Στα θέματα που άπτονται του ποσοστού κέρδους, ο πρόεδρος του
Δ.Σ. του Π.Φ.Σ κ.Δημ. Βαγιωνάς ήταν κατηγορηματικά αντίθετος τονίζοντας ότι:
«Δεν συζητάμε μείωση ποσοστού κέρδους και ενδεχόμενη επιμονή της
Κυβέρνησης θα αποτελέσει αιτία πολέμου». Τέλος, τέθηκε σε συζήτηση το θέμα
της διάθεσης των αποθεμάτων φαρμάκων μετά την μείωση των τιμών, ζητώντας
εξάμηνη μεταβατική περίοδο και λογιστική μείωση – έκπτωση επί των ακαθάριστων
εσόδων του 2010. Τελικά το παρακάτω δελτίο τύπου που εκδόθηκε από

το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. ήταν η ομόφωνη απόφαση των μελών του που
απεικονίζει την πραγματική κατάσταση αυτής της περιόδου.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ,
15/01/2010
«ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ»
O Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος συναντήθηκε με την Υπουργό Οικονομίας
κυρία Λούκα Κατσέλη και τον Γεν. Γραμματέα κ.Κομνηνό. Στην διάρκεια της
συνάντησης η κυρία Υπουργός ενημέρωσε τον Π.Φ.Σ. για τις προγραμματιζόμενες
παρεμβάσεις της Κυβέρνησης στον χώρο του Φαρμάκου (επανατιμολόγηση των
φαρμάκων, πολιτική γενοσήμων, λίστα συνταγογραφουμένων κλπ.). Στην πορεία της
συζήτησης η κυρία Υπουργός έθεσε θέμα μείωσης του ποσοστού κέρδους του
Φαρμακείου. Η αντίδραση του Π.Φ.Σ. ήταν άμεση, κατηγορηματική και απολύτως
αρνητική, τονίζοντας δια του προέδρου κ. Βαγιωνά ότι «δεν συζητούμε μείωση
ποσοστού κέρδους και ενδεχόμενη επιμονή της Κυβέρνησης θα αποτελέσει αιτία
πολέμου». Ειδικότερα το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. αισθάνεται την ανάγκη να επισημάνει τα
ακόλουθα:
1. Το καθαρό ποσοστό κέρδους του φαρμακείου είναι 10,8% επί της αξίας των
πωλουμένων φαρμάκων. Το ποσοστό αυτό είναι οριακό για την οικονομική επιβίωση
του φαρμακείου και δεν επιδέχεται την παραμικρή μείωση.
2. Το φαρμακείο είναι η μοναδική ίσως επαγγελματική δραστηριότητα στην χώρα,
που καταβάλλει ΦΠΑ πριν τον εισπράξει από τα ασφαλιστικά ταμεία και κατέχει την
πρώτη θέση στον πίνακα των επαγγελμάτων με ειλικρινείς φορολογικές δηλώσεις
(μηδενική φοροδιαφυγή).
3. Το φαρμακείο πιστώνει επ΄αόριστον το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας , δίνοντας
την δυνατότητα στην εκάστοτε κυβέρνηση να ασκεί φαρμακευτική πολιτική με
χρήματα των φαρμακοποιών.
4. Το φαρμακείο λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως ακόμη και στη διάρκεια των εορτών
και αργιών , χωρίς καμιά προσαύξηση επί των τιμών, παραγνωρίζοντας το αυξημένο
κόστος λειτουργίας τις ώρες αυτές.
5. Στο ελληνικό φαρμακείο αντιστοιχεί ο μικρότερος αριθμός κατοίκων (950 κάτοικοι
να φαρμακείο) ενώ ο αντίστοιχος αριθμός στις άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι 3000 –
10000 κάτοικοι ανά φαρμακείο.

6. Με την προγραμματιζόμενη μείωση των τιμών των φαρμάκων, κάθε φαρμακείο θα
χάσει από 10.000 – 30.000 € λόγω μείωσης της αξίας των αποθεμάτων, αφού θα
υποχρεωθεί – γεγονός πρωτοφανές- να πουλά φθηνότερα φάρμακα που έχει αγοράσει
ακριβότερα και τελικά αν η τιμή των φαρμάκων μειωθεί κατά μέσο όρο 30% το
φαρμακείο θα έχει μόνιμη και σταθερή καθημερινή μείωση του κέρδους του κατά
7,15%.
7. Γιατί η Κυβέρνηση μιλά μονίμως και μόνο για τη μείωση της φαρμακευτικής
δαπάνης, όταν η φαρμακευτική δαπάνη καλύπτει μόνο το 20% της συνολικής
υγειονομικής δαπάνης; Γιατί δεν ενοχλούνται ούτε κατ΄ ελάχιστο τα κυκλώματα που
αυξάνουν τη δαπάνη νοσοκομειακής περίθαλψης με τις πριμοδοτούμενες και
καθοδηγούμενες επιλογές σε όλα τα επίπεδα; Ποιοι είναι αυτοί που πριμοδοτούν την
υπερσυνταγογράφηση και την υπερκατανάλωση σε όλα τα υγειονομικά υλικά και
βοηθήματα; Είναι οι φαρμακοποιοί ή μήπως οι βιομήχανοι;
8. Γιατί η Κυβέρνηση δεν εισπράττει από τους φαρμακοβιομηχάνους τα
400.000.000€ που οφείλουν για την τελευταία τριετία, βάσει του ν. 3457/2006;
9. Ποια προβλέπεται να είναι η «ενόχληση» της Κυβέρνησης προς την
φαρμακοβιομηχανία που είναι η μόνη βιομηχανία που περνά αλώβητη την
οικονομική κρίση (έρευνα της STATBANK) όταν μάλιστα εισπράττει το 63% από
την λιανική τιμή κάθε φαρμάκου;
10. Πότε και με ποιόν προϋπολογισμό προτίθεται η Κυβέρνηση να εξοφλήσει τις
οφειλές του ΟΠΑΔ προς τους φαρμακοποιούς που μέχρι 31/12/2009 ανέρχονται στο
ποσό των 280.000.000 €;
Tο Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. εκτιμώντας όλες τις παραπάνω παραμέτρους δηλώνει προς κάθε
κατεύθυνση ότι:
• Δεν συζητά οποιαδήποτε μείωση του ποσοστού κέρδους του Φαρμακείου.
• Καλεί την Κυβέρνηση σε διάλογο στη βάση δέσμης προτάσεων που η Διοίκηση
του Π.Φ.Σ. κατέθεσε σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία.
• Απαιτεί την άμεση εξόφληση όλων των εκπροθέσμων υποχρεώσεων των
ασφαλιστικών ταμείων προς τους φαρμακοποιούς.
• Δηλώνει αποφασισμένο και εκφράζοντας σύνολο των φαρμακοποιών ανεξαρτήτως
παραταξιακών τοποθετήσεων, να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις που κλιμακούμενες
θα καταλήξουν σε διαρκές κλείσιμο όλων των φαρμακείων της χώρας και διακοπή
συνεργασίας με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.»
Διευκρινίζουμε ότι το ποσοστό μας κέρδους είναι 35% πάνω στην αγορά αλλά
πρέπει να πουλήσεις για να έχεις κέρδος. Στα 100 ευρώ που εισπράττεις όταν
κάνεις πώληση βγάζοντας και τον ΦΠΑ που πρέπει να αποδώσεις μένουν 23,8
μικτά. Από αυτά πρέπει να δώσεις για ενοίκιο, ΤΣΑΥ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ. δαπάνες
συν τον/τους υπάλληλο/ους όπου υπάρχουν και απομένει 10,8 περίπου. Γι’ αυτό
και η εφορία έχει για τα φαρμακεία συντελεστή κέρδους 9-11%.
Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΣ
Πραγματοποιήθηκε με απολυτή επιτυχία η έκτακτη Γ.Σ. του Συλλόγου μας στην
οποία συζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν στον κλάδο
μας, καθώς και η κατάσταση με τις καθυστερήσεις στην εξόφληση των οφειλών των
ασφαλιστικών ταμείων, προς εμάς. Αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή του
Φ.Σ.Μ στις Πανελλήνιες κινητοποιήσεις που άμεσα θα εξαγγελθούν από τον
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Αντιδρούμε κατηγορηματικά στην επίθεση

που δέχεται το ελληνικό φαρμακείο τόσο από την επίσημη πολιτεία όσο και από
οργανωμένα συμφέροντα που το τελευταίο χρονικό διάστημα, εξαπολύουν διάφορες
ανακριβείς ειδήσεις που σκοπό έχουν την σύγχυση της κοινής γνώμης για τον κλάδο
μας. Έτσι λοιπόν, ο ΦΣΜ, αντιδρώντας σε τέτοιου είδους ψεύδη, τονίζει
κατηγορηματικά ότι:
• Δεν συζητά οποιαδήποτε μείωση του ποσοστού κέρδους του Φαρμακείου.
• Απαιτεί τη διατήρηση της σταθερής λιανικής τιμής του φαρμάκου.
• Ζητάει την άμεση εξόφληση όλων των εκπρόθεσμων υποχρεώσεων των
ασφαλιστικών ταμείων προς τους φαρμακοποιούς.
•Αντιτίθεται σε οποιαδήποτε προσπάθεια της πολιτείας για αλλαγή στο υπάρχον
ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου.
Έτσι λοιπόν συνάδελφοι, με την εξαγγελία κινητοποιήσεων από τον ΠΦΣ, θα
συντονίσουμε άμεσα και τη δική μας συμμετοχή τοπικά.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2010
Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε για τις εκδηλώσεις του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Μαγνησίας που θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο του 2010.
1η Εκδήλωση:
Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 21:30 στο κέντρο (Το Πέτρινο του
Βόλου) στην οδό Μεταμορφώσεως 12 με Πλάτωνος στην πλατεία Μεταμορφώσεως
στο Βόλο, ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας. Τιμή κατά άτομο 30ευρώ που περιλαμβάνει φαγητό, ποτά και ορχήστρα.
Δηλώσεις για τη συμμετοχή και κάρτες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2η Εκδήλωση:
Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας δηλαδή, Σάββατο 13/2/10, Κυριακή 14/2/10
και Καθαρά Δευτέρα 15/2/10, θα πραγματοποιηθεί από το Σύλλογό μας εκδρομή
στη Βουλγαρία, στην περιοχή του BANSKO.
Συνάδελφοι, όσοι ενδιαφέρεστε για την συμμετοχή σε αυτή την εκδρομή θα πρέπει να
το δηλώσετε στο ταξιδιωτικό γραφείο του κυρίου Χρήστου Κορωναίου, στην Κ.
Καρτάλη 129 στο Βόλο, Τηλ.: 24210 76440, έχοντας μαζί σας την αστυνομική
ταυτότητα και το ποσό της προκαταβολής για την συμμετοχή σας (50 ευρώ). Το
συνολικό κόστος της εκδρομής είναι 180 ευρώ κατά άτομο.
Σας έχουμε ήδη επισυνάψει το ακριβές πρόγραμμα της εκδρομής στο BANSKO της
Βουλγαρίας. Μας αξίζουν πραγματικά τρεις μέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης σε ένα
όμορφο ξενοδοχείο με όλες τις ανέσεις, σε μια μαγευτική χιονισμένη περιοχή.
Αγαπητοί συνάδελφοι το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από την προσπάθεια για την
καλύτερη επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε τόσο σε τοπικό
όσο και σε κεντρικό επίπεδο, φροντίζει όσο γίνεται, για την διασκέδασή μας και την
σύσφιξη των μεταξύ μας σχέσεων.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΑΑ, ΚΛΑΔΟ ΤΣΜΕΔΕ
Συνάδελφοι, με αφορμή την προμήθεια συνταγολογίων στους ασφαλισμένους του
ΤΣΜΕΔΕ, σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει σε προηγούμενη
εγκύκλιο, δεν κρατάμε συνταγές του συγκεκριμένου ταμείου αλλά εκτελούμε
κανονικά την συνταγή στο στέλεχος του βιβλιαρίου και επισυνάπτουμε την απόδειξη
στην συνταγή, εισπράττουμε στο ακέραιο το ποσό της συνταγής και ο ασφαλισμένος
στη συνέχεια θα εισπράξει από το ταμείο του το ποσό που του αναλογεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΕΣ ΕΠΗΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ.
Συνάδελφοι, επειδή παρατηρήθηκε η αναγραφή τιμών και εκπτώσεων
παραφαρμακευτικών προϊόντων σε φωτεινά διαφημιστικά μηνύματα φαρμακείων,
σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας, η
προσέλκυση πελατείας με τη μορφή εκπτώσεων, δώρων ή άλλων ανταλλαγμάτων, και
ειδικά μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων, απαγορεύεται ρητώς και συνιστά
αντιδεοντολογική και αντισυναδελφική συμπεριφορά, καθώς και υποβάθμιση του
ρόλου του φαρμακοποιού ως επιστήμονα και συμβούλου υγείας.
Επιβάλλεται η συμμόρφωση των συναδέλφων με τις διατάξεις της νομοθεσίας. Σε
διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν από μέρους του Δ.Σ. οι απαιτούμενες
πειθαρχικές διώξεις.
Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ
Ι. ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΜΠΛΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ)
Επειδή παρατηρήθηκε μεγάλη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του ΙΚΑ προκειμένου
να εξασφαλίσουν νοσοκομειακή γνωμάτευση για τα εν λόγω φάρμακα, αναστέλλεται
μέχρι νεωτέρας η εφαρμογή της απόφασης αυτής και εφ’ εξής θα χορηγούνται με
επισύναψη απλής γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού (χωρίς νοσοκομειακή
σφραγίδα).
II. ΝΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συνάδελφοι, σύμφωνα με έγγραφο που εστάλη από την κεντρική υπηρεσία του ΙΚΑ,
από 1 Μαρτίου 2010 θα ισχύσουν οι νέες συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβολής
συνταγών στο ΙΚΑ, για τα μη μηχανογραφημένα φαρμακεία. Σε σχέση με τα
μηχανογραφημένα φαρμακεία δε διευκρινίζεται στο έγγραφο του ΙΚΑ η ημερομηνία
ισχύος των νέων καταστάσεων. Συγκεκριμένα:
α) Μη μηχανογραφημένα φαρμακεία (χειρόγραφες καταστάσεις): Τα μέλη θα
ενημερωθούν εντός του Φεβρουαρίου, από πια ημερομηνία και μετά θα μπορούν να
παραλαμβάνουν από το Σύλλογο τα ΝΕΑ ΜΠΛΟΚ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΚΑ. Κάθε φύλλο του μπλοκ θα είναι τετραπλότυπο (όπως και τα
παλιά) και θα κατατίθενται τα πρώτα 3 φύλλα. Συνάδελφοι εφίσταται ιδιαίτερη
προσοχή στη χειρόγραφη συμπλήρωση της κατάστασης διότι αυτή θα εισάγεται
απευθείας στο σύστημα ελέγχου του ΙΚΑ και οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί
κατά την ανάγνωσή της, θα αποτελέσει αιτία καθυστέρησης της πληρωμής του
λογαριασμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Συμπλήρωση Πεδίων: Έχει γίνει προσπάθεια τα διαστήματα στα οποία
τοποθετείται κάθε πληροφορία, να είναι σαφώς καθορισμένα και είναι
σημαντικό να περιορίζεται η εγγραφή στο διαθέσιμο χώρο.
ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΝΑ ΕΞΕΧΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ. Παράδειγμα:
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Στυλό: Η νέα Συγκεντρωτική Κατάσταση είναι έγχρωμη και υπόκειται
χρωματική επεξεργασία κατά την ανάγνωση. Η συμπλήρωση πρέπει να
γίνεται αποκλειστικά με στυλό διαρκείας χρώματος Μπλε ή Μαύρου.
α) Μηχανογραφημένα φαρμακεία: Υπάρχει νέα φόρμα που θα εκτυπώνεται
αυτόματα από το πρόγραμμα του κάθε φαρμακείου. Ο Σύλλογος κατόπιν
επικοινωνίας με τις εταιρίες μηχανοργάνωσης φαρμακείων (Διοσκουρίδης, CSA
Farmakon, Euromedica, Advance) αναμένει ενημέρωση από αυτές για την ακριβή
ημερομηνία που θα μπορεί να γίνει ενημέρωση (update) των προγραμμάτων.
Στην εγκύκλιο επισυνάπτεται υπόδειγμα, της χειρόγραφης κατάστασης, που
φυσικά στο μπλοκ θα είναι μεγαλύτερου μεγέθους και έγχρωμη.
III. BARCODE ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Συνάδελφοι, σας υπενθυμίζουμε ότι από 1 Φεβρουαρίου 2010, θα πρέπει να
επικολλάται ο κωδικός barcode, για τα μεν αναλώσιμα υλικά σακχαρώδους
διαβήτη επί των συνταγών και για τα δε ειδικά συμπληρώματα διατροφής επί του
τιμολογίου του φαρμακείου. Εάν δεν υπάρχει αυτοκόλλητο τμήμα barcode, θα
αποκόπτεται το τμήμα της συσκευασίας που φέρει το barcode και θα επικολλάται με
cellotape, ενώ αν δεν υπάρχει barcode ή αυτό δεν μπορεί να αποκολληθεί από τη
συσκευασία, θα πρέπει ο φαρμακοποιός να αναγράφει στη συνταγή ή το τιμολόγιο
αντίστοιχα, ότι «το χορηγηθέν προϊόν στερείται barcode», θέτοντας τη σφραγίδα και
την υπογραφή του.
ΙΑΤΡΟΙ ΤΑΞΥ
Σύμφωνα με έγγραφο του ΙΚΑ, οι συμβάσεις των συμβεβλημένων ιατρών ΤΑΞΥ,
παρατείνονται μέχρι 31 Μαρτίου 2010. Έτσι μέχρι και την ημερομηνία αυτή, οι
ασφαλισμένοι του ΤΑΞΥ θα μπορούν να εξυπηρετούνται τόσο από ιατρούς του ΙΚΑ
όσο και από συμβεβλημένους ιατρούς ΤΑΞΥ.
ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΤΑΓΗΣ
Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ξεκινούν
οι διαδικασίες για την έκδοση νέου ενιαίου εντύπου συνταγής χορήγησης
φαρμάκων, για τους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών οργανισμών και του

ΟΠΑΔ, στο οποίο επέρχονται ορισμένες αλλαγές για διευκόλυνση της
αναγνωσιμότητας των συνταγών από αυτόματα μηχανήματα σάρωσης.
Συγκεκριμένα,
αλλαγές
επέρχονται
στα
πεδία
με
τις
ενδείξεις
«ΕΠΑΝΑΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ», «ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΗΣΗ», διαγράφεται το
πεδίο «ΦΥΛΛΟ» και το πεδίο «ΚΩΔ. ΙΑΤΡΟΥ» και αντικαθίσταται ο αρ. Μητρώου
ΤΣΑΥ με τον αριθμό «ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ». Στην πίσω όψη, τίθεται πεδίο για την
αρίθμηση της συνταγής «Α/Α συνταγής» για την ομοιόμορφη αρίθμηση της
συνταγής από τον φαρμακοποιό και προστίθεται πεδίο με την ένδειξη
«ΓΑΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ» προκειμένου να αναγνωρίζεται μηχανογραφικά η εν
λόγω δαπάνη, αφού για το σκεύασμα αυτό δεν υπάρχει ταινία γνησιότητας και στο
πεδίο «ΚΩΔ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ» δεν θα συμπληρώνουμε πλέον τον Α.Μ.
ΤΣΑΥ φαρμακοποιού αλλά ΤΟΝ ΑΜΚΑ μας. Επίσης για κάθε ταμείο θα υπάρχει
διαφορετικού χρώματος λογότυπο και ιριδίζουσα ταινία προς αναγνώρισης του.
Σε σχέση με τις ακριβείς οδηγίες συμπλήρωσης των συνταγών, προς στιγμήν,
έχουν σταλεί διεξοδικές οδηγίες μόνο από το ΙΚΑ, που καθώς φαίνεται βέβαια θα
ισχύουν για όλα τα ταμεία και τις οποίες θα λάβετε εντύπως στο άμεσο χρονικό
διάστημα. Οι οδηγίες αυτές βέβαια, όπως και οι οδηγίες χειρόγραφης συμπλήρωσης
των νέων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΙΚΑ έχουν ήδη αναρτηθεί στον δικτυακό
χώρο (site) του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας (www.fsmagnesia.gr) και
συγκεκριμένα στην ενότητα «ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ» με τον τίτλο «Ενημέρωση για το έργο
της Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» και «Νέο
έντυπο συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» αντίστοιχα, όπου
μπορείτε να δείτε και υπόδειγμα του ενιαίου εντύπου, τοποθετώντας τον κέρσορα
(«βελάκι») του ποντικιού και κάνοντας αριστερό «κλικ» πάνω στη φράση «φόρμα
νέου συνταγολογίου» και «νέα συγκεντρωτική κατάσταση χειρόγραφης
συμπλήρωσης».
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης, παροτρύνονται
όλα τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν ολοκληρώσει την έκδοση των νέων
συνταγολογίων μέχρι τις 30-4-2010 και από την ημερομηνία αυτή να αρχίσουν να
διανέμονται στους ασφαλισμένους του, το ΙΚΑ όμως στο σχετικό έγγραφό αναφέρει
ότι τα νέα συνταγολόγια για τους ιατρούς του, θα διανέμονται από 1η
Φεβρουαρίου 2010, ενώ σε μεταγενέστερη φάση, θα διανεμηθούν νέα ατομικά
συνταγολογία σε όλους τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους. Τα συνταγολόγια
αυτά θα έχουν την ίδια γραμμογράφηση με τα συνταγολόγια που θα διανεμηθούν
στους ιατρούς. Σημειώνεται ότι όταν όλοι οι ασφαλισμένοι εφοδιασθούν με
συνταγολόγια τότε οι ιατροί θα συνταγογραφούν αποκλειστικά στα ατομικά
συνταγολόγια των ασφαλισμένων.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει ότι η προθεσμία
υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των βοηθών φαρμακείου
της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου 2010 ορίζεται από 4/1/2010 έως και
29/1/2010. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Υγείας και Δημόσιας
Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπου λειτουργούν έδρες
Φαρμακευτικών Σχολών (Αθήνας – Πάτρας – Θεσσαλονίκης). Οι ακριβείς
ημερομηνίες των εν λόγω εξετάσεων δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμη.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Υπ. Οικονομικών) μας
γνωστοποίησε ότι ανιχνεύτηκε σαλικυλικό οξύ σε αμπελοοινικά προϊόντα (κυρίως
γλυκούς και ημίγλυκους οίνους), η χρήση του οποίου είναι παράνομη σε οινολογικά
προϊόντα. Δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω οινοπαραγωγοί
προμηθεύτηκαν το σαλικυλικό από φαρμακεία της περιοχής τους, συνιστούμε
ιδιαίτερη προσοχή στην πώληση εργαστηριακών ουσιών. Αφενός μεν, σε σχέση με
τις οινολογικές ουσίες, η χορήγησή τους γίνεται μόνο από οινολόγους (βάσει του
Β.Δ. 641/1970), αφετέρου δε, ας μη ξεχνάμε, ότι οι εργαστηριακές ουσίες που
φυλάσσονται στο εργαστήριο του φαρμακείου προορίζονται αυστηρά και μόνο για τη
χρήση τους στην παρασκευή γαλληνικών σκευασμάτων.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ SIBUTRAMINE (REDUCTIL, REDUXADE, ZELIUM)
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστά την αναστολή των αδειών
κυκλοφορίας για την sibutramine. Επίκειται η απόσυρση από όλες τις αγορές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαρμάκου για την απώλεια σωματικού βάρους που
συσχετίστηκε με αυξημένα καρδιαγγειακά συμβάντα. Τα φάρμακα που περιέχουν
sibutramine έχουν εγκριθεί με τις εμπορικές ονομασίες Reductil, Reduxade και
Zelium, όπως και με άλλες εμπορικές ονομασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφεξής, οι
ιατροί δεν θα πρέπει να συνταγογραφούν και οι φαρμακοποιοί δεν θα πρέπει να
διαθέτουν το φάρμακο. Οι ασθενείς που λαμβάνουν sibutramine θα πρέπει να
επισκεφτούν τον ιατρό τους προκειμένου να τον συμβουλευτούν για εναλλακτικά
μέτρα απώλειας σωματικού βάρους. Οι ασθενείς που επιθυμούν να διακόψουν την
λήψη sibutramine πριν την επίσκεψη στον ιατρό τους μπορούν να το πράξουν ανά
πάσα στιγμή. Η ανασκόπηση ξεκίνησε λόγω του ότι τα δεδομένα από τη μελέτη
Sibutramine Cardiovascular Outcome Trial (SCOUT) έδειξαν έναν αυξημένο κίνδυνο
σοβαρών, μη θανατηφόρων καρδιαγγειακών συμβάντων, όπως αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή, με τη sibutramine σε σύγκριση με το εικονικό
φάρμακο (placebo). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το
δικτυακό τόπο του www.fsmagnesia.gr, το δικτυακό τόπο του ΕΟΦ www.eof.gr και
το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων www.ema.europa.eu.
ΕΠΙΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΤΙΔΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Ο Ε.Ο.Φ. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση της αρμόδιας αρχής της
Ελβετίας, η παρτίδα S06 του γάλακτος πρώτης βρεφικής ηλικίας, με την εμπορική
ονομασία Sanutri Natur Pretern και ημερομηνία λήξης 21/1/2010, διαπιστώθηκε ότι
έχει επιμολυνθεί με τα βακτηρίδια E-Coli και Staphylococcus epidermidis. Το προϊόν
παράγεται στην Ελβετία και η διανομή γίνεται στην Ισπανία από την εταιρεία
Nutrition & Sante μόνο σε νοσοκομειακές μονάδες. Η επιμόλυνση έχει επιβεβαιωθεί
για την παραπάνω παρτίδα, αλλά διερευνώνται και άλλες παρτίδες του προϊόντος. Το
Sanutri Natur Pretern δεν κυκλοφορεί νόμιμα στην ελληνική αγορά. Ωστόσο είναι
πιθανό να έχει εισαχθεί παράνομα, γι’ αυτό εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών
ώστε, σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους προϊόν με τα ανωτέρω
χαρακτηριστικά, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ειδοποιήσουν άμεσα τον Ε.Ο.Φ.
Επισημαίνουμε ότι τα γάλατα πρώτης ηλικίας διακινούνται μόνο μέσω φαρμακείων.
Η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ. από μη εγκεκριμένες πηγές μπορεί να θέσει
σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ
Ε.Τ.Ε
Γ.Ε.Α.
ο 10ος στις 28/1
Τ.Σ.Α.Υ.
ο 7ος στις 7/12
ΤΥΔΚΥ
ο 10ος στις 27/1
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ
ONOMA

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΟΦ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ
TAMARINE μαρμελάδα
φρούτων

08111, 08112,
08113, 08114,
08115, 09031

GLAXOSMITHK
LINE

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

ΔΡΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Senna
Leaf powder ΕΚΤΟΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΛΕΥΡΙ ΚΕΧΡΙΟΥ

033280409

ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ ΕΠΕ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

ΘΕΤΙΚΟ ΣΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ

XYLOCAIN 40mg/mL
nasal/oromucosal solution

1295998

CANA A.E.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΑΜΠΟΥΛΕΣ

ΙΦΕΤ

Απαγόρευση διάθεσης και
διακίνησης της παρτίδας
του ιδιοσκευάσματος

Pethidina
Molteni100mg/2ml

2681

Παρουσία ανεπιθύμητων
ενεργειών από τη χρήση
του.

Στις 26-1-1010 ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος μας γνωστοποιεί ότι
πρόκειται να εξοφληθούν λογαριασμοί του ΟΠΑΔ δύο ακόμη μηνών (απλήρωτοι
Ιουλίου, όλοι του Αυγούστου και το μεγαλύτερο ποσοστό των λογαριασμών του
Σεπτεμβρίου). Επίσης στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται η πρόθεση του Υπουργείου
Οικονομίας να εξοφληθούν εντός του Φεβρουαρίου οι λογαριασμοί ακόμη δύο
μηνών. Κατόπιν τούτων, Ο ΠΦΣ μεταθέτει κατά 1 μήνα την απόφαση για
αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στον ΟΠΑΔ και τα άλλα
ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΟΓΑ και ΙΚΑ), ορίζοντας ως νέα ημερομηνία έναρξης
την 1 Μαρτίου 2010.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ
ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ BANSCO ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ.
ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
ΚΑΠΟΥ -ΚΑΠΟΥ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ.

Ο Προεδρος

Ματσιόλης Κων/νος

Η Γραμματέας

Γεωργία Τσάτσου

