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H περίοδος που διανύουμε θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ομιχλώδης, για την πορεία του
επαγγέλματος μας. Βασικό στοιχείο αυτής της κατάστασης αποτελεί η διάθεση της κυβέρνησης να
ανοίξει όλα τα θέματα που κατά καιρούς συζήτιουνται την τελευταία εικοσαετία, και αφορούν τον
κλάδο μας θεωρώντας κατά κύριο λόγο τους φαρμακοποιούς υπεύθυνους για την υπέρογκη αύξηση
των φαρμακευτικών δαπανών στην χώρα μας.. Έτσι λοιπόν μια σειρά θέματα, όπως η
ανατιμολόγηση 20% σε 6.500 φάρμακα, η λίστα φαρμάκων, η μηχανοργάνωση των
ασφαλιστικών ταμείων, η μείωση του ποσοστού κέρδους μας, το κλιμακωτό ποσοστό κέρδους
και μια σειρά αλλά ζητήματα, είναι στην επικαιρότητα των ημερών και εξετάζονται από την ηγεσία
του κλάδου μας κεντρικά. Το περασμένο Σάββατο 20 Φεβρουαρίου έγινε στην Αθήνα η Έκτακτη
Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου παρουσία όλων των αντιπρόσωπων
και των προέδρων των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας μας και αφού συζητήθηκε και
αναλύθηκε η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αυτήν την περίοδο, αποφασίσθηκε να μην κατέβει
ο κλάδος ακόμη σε κινητοποίηση, μιας και συνεχίζονται οι συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς
και άρα υπάρχουν ελπίδες για επίλυση αρκετών από τα ζητήματα που εμφανίσθηκαν. Έτσι λοιπόν
κατέληξαv στο εξής ψήφισμα:
Η Γενική Συνέλευση του Π.Φ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2010 στην
Αθήνα, με την συμμετοχή και των προέδρων των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας, μετά από
διεξοδική ανάλυση και εκτίμηση των κυβερνητικών αποφάσεων που αφορούν την φαρμακευτική
πολιτική αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Οι φαρμακοποιοί στηρίζουν κάθε απόφαση που στόχο έχει την εξάλειψη της σπατάλης στον
χώρο της Υγείας και ειδικότερα στον χώρο της φαρμακευτικής περίθαλψης.
Προς την κατεύθυνση αυτή άλλωστε έχουν επανειλημμένα υποβάλει σχετικές προτάσεις.
2. Το θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μπορεί να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των
σχετικών διαδικασιών προς όφελος όλων των φορέων που λειτουργούν στο πλαίσιο του
ασφαλιστικού συστήματος.
Θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι για την επιτυχία του εγχειρήματος απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή στην διαδικασία σταδιακής ένταξης και προσαρμογής όλων των εμπλεκομένων.
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Οι φαρμακοποιοί θέτουν στην διάθεση της Κυβέρνησης τη σχετική εμπειρία τους και την βούληση
τους για τη επίτευξη του στόχου.
3. Για το θέμα των επιπτώσεων που προκύπτουν από την μείωση των τιμών των φαρμάκων, η Γ.Σ.
του Π.Φ.Σ. επισημαίνει ότι η Κυβέρνηση πρέπει να εκτιμήσει ως συνεισφορά των φαρμακοποιών
στη αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την μείωση των κερδών του φαρμακείου που ακολουθεί
ως λογικό επακόλουθο της μείωσης των τιμών.
Θεωρεί όμως συμβατό με κάθε αρχή δικαίου και λογικής να ζητεί την εξασφάλιση της
δυνατότητας να διατεθούν τα υπάρχοντα αποθέματα στις προϊσχύουσες τιμές.
4. Η Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. κατέγραψε τις υπάρχουσες πολύμηνες καθυστερήσεις στην εξόφληση των
υποχρεώσεων πολλών ασφαλιστικών ταμείων (ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, τράπεζες κλπ).
Επειδή η μέχρι τώρα τακτική του διαλόγου και της υπομονής αποδείχθηκε αναποτελεσματική, η
Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. εξουσιοδοτεί τους κατά τόπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους να
προχωρήσουν στην αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων σε όποιο ασφαλιστικό
ταμείο κρίνουν με βάση τον χρόνο καθυστέρησης.
Ο Π.Φ.Σ. καλύπτει κάθε σχετική απόφαση οποιουδήποτε Συλλόγου, παρέχοντας νομική
κάλυψη εφόσον απαιτηθεί.
5. Η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. να χειρισθεί τα παραπάνω θέματα και να παρέμβει με
τον πιο αποφασιστικό τρόπο, εάν κρίνει ότι αμφισβητούνται θεμελιώδη ζητήματα που καθορίζουν
το σχετικό πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακείων.
Άρα συνάδελφοι και ο επόμενος μήνας είναι μήνας εξελίξεων, και θα σας ενημερώνουμε. Καλό
θα είναι, να ενημερωνόμαστε καθημερινά από την γνώστη σε όλους πλέον ιστοσελίδα του
Συλλόγου μας, www.fsmagnesia.gr για τις τρέχουσες και καθοριστικές για την πορεία του κλάδου
μας εξελίξεις. Εμείς από την μεριά μας ενημερώνουμε καθημερινά, «ανεβάζοντας» το κάθε τι που
μας αφορά άμεσα και έγκαιρα, προκριμένου να ενημερώνονται τα μέλη του Συλλόγου μας.
Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
Συνάδελφοι φέτος όπως όλοι γνωρίζετε έγιναν δυο εκδηλώσεις μέσα στον Φεβρουάριο .Η
πρώτη αφορούσε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας του Συλλόγου μας , και η δεύτερη
στην εκδρομή στο BANSCO της Βουλγαρίας για το τριήμερο της Καθάρας Δευτέρας. .Και οι
δυο εκδηλώσεις στέφτηκαν με απόλυτη επιτυχία .
Σε ότι αφορά την Κόπη της Πρωτοχρονιάτικης πίττας ο Σύλλογος μας τίμησε την κ. Λιάππη
Ιωάννα, συνταξιούχο συνάδελφο φαρμακοποιό, για την καλή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα
χρόνια μαζί της , από την θέση που κατείχε σαν διευθύντρια της Φαρμακευτικής Υπηρεσίας ΙΚΑ
Βόλου, και τον κ. Κουκούλη Λάμπρο, ακούραστο συνεργάτη του Συλλόγου μας για πάρα πολλά
χρόνια. Το φλουρί από την Πρωτοχρονιάτικη πίττα βρήκε η συνάδελφος κ. Γκούλιου Κατερίνα
και είναι ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για δυο άτομα που προσέφερε το ταξιδιωτικό γραφείο
του κ. Κορωναίου Χρήστου , και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας.
Σε ότι αφορά την εκδρομή του Συλλόγου στο ΒΑNSCO της Βουλγαρίας, μας δόθηκε η ευκαιρία να
βρεθούμε σε ένα πανέμορφο χιονισμένο βουνό, να απολαύσουμε την απόλυτη φυσική ομορφιά , με
διασκέδαση και ανέσεις από το ξενοδοχείο στο οποίο μείναμε τα δυο βράδια, όλοι μαζί οι
συνάδελφοι που συμμετείχαμε στην εκδρομή.
Τέτοιες συναντήσεις το Δ.Σ. σκέφτεται να ξανακάνει, και στο μέλλον .
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Συνάδελφοι αυτή την περίοδο όπως προαναφέραμε ,το επαγγελία μας, μπαίνει στο στόχαστρο,
εξουσίας και τύπου για πολλούς και διαφόρους λόγους. Το τελευταίο διάστημα δημοσιευθήκαν
στον τοπικό τύπο άρθρα σύμφωνα με τα οποία, κάποιοι συνάδελφοι μας μέλη του Συλλόγου, μετά
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από έλεγχο κλιμακίου του ΟΓΑ, βρεθήκαν υπόλογοι για παράνομες και αντιδεοντολογικές
ενέργειες. Ειδικότερα σε αυτήν την συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε, θα πρέπει να είμαστε
περισσότερο από κάθε άλλη φορά προσεκτικοί και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας σε ότι αφορά
στην τήρηση των Κανόνων της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και Φαρμακευτικής Δεοντολογίας. Το
Δ.Σ. του Συλλόγου μας καταδικάζει τέτοια περιστατικά και τονίζει ότι θα παρέμβει
δυναμικά, προκειμένου να τιμωρηθούν οι παρανομούντες και να προασπιστεί η αξιοπρέπεια
των εντίμων συναδέλφων μας που αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία των μελών του
Συλλόγου μας.
Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝ ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Συνάδελφοι σε λίγες μέρες θα έχουμε το νέο δελτίο τιμών που θα αναφέρεται στις μειώσεις κατά
20% όλων των φαρμάκων. Το Υπουργείο με εγκύκλιο του δίνει για τα Φαρμακεία χρονικό
περιθώριο 60 ημερών και για τις φαρμακαποθήκες 21 ημέρες προκειμένου να ρυθμιστούν τα
αποθέματα των φαρμάκων και να υπάρξουν όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες. Σας
επισυνάπτουμε σχετικό φωτοαντίγραφο. Διαβάστε το με πολύ προσοχή και τα μέλη του Δ.Σ
είναι στην διάθεση σας προκειμένου να σας παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ
Ι. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010
Συνάδελφοι, σας παραθέτουμε το πλάνο πληρωμών λογαριασμών ΙΚΑ για το έτος 2010, όπως
αυτό ανακοινώθηκε με έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Πέμπτη 4-2-2010
ΜΑΡΤΙΟΣ
Πέμπτη 4-3-2010
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Τρίτη 6-4-2010
ΜΑΪΟΣ
Τετάρτη 5-5-2010
ΙΟΥΝΙΟΣ
Παρασκευή 4-6-2010
ΙΟΥΛΙΟΣ
Τρίτη 6-7-2010
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Τετάρτη 4-8-2010
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Δευτέρα 6-9-2010
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Τετάρτη 6-10-2010
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Πέμπτη 4-11-2010
II. ΝΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συνάδελφοι σας υπενθυμίζουμε ότι από 1ης Μαρτίου 2010 είναι πλέον υποχρεωτική η χρήση των
νέων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΙΚΑ. Δηλαδή στο τέλος Μαρτίου, οι λογαριασμοί ΙΚΑ θα
πρέπει να κατατεθούν με τη νέα χειρόγραφη ή τη νέα μηχανογραφημένη κατάσταση. Από τις αρχές
Μαρτίου μπορείτε να παραλαμβάνετε τα νέα μπλοκ χειρόγραφων καταστάσεων από το
τυπογραφείο του κ.Σάμιου, Παγασών 43, τηλ. 24210 22428 (για τα μηχανοργανωμένα φαρμακεία
Σε ότι . αφορά στην έκδοση καταστάσεων μέσω υπολογιστή, σύντομα θα λάβετε από την εταιρία
του προγράμματος φαρμακείου που χρησιμοποιείτε, δισκέτα (CD) ανανέωσης (update) του
προγράμματος με τις νέες ρυθμίσεις.
IIΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΤΟΥ ΙΚΑ
Συνάδελφοι σας παραθέτουμε το συμπληρωματικό πίνακα με ιδιοσκευάσματα που χορηγούνται
από τα φαρμακεία του ΙΚΑ, σύμφωνα με το έγγραφο Γ55/703/24.06.2009 του ΙΚΑ.
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ
AFINITOR1
IPRESSA2
MOZOBIL3

ΔΡΑΣΤΙΚΗ
ΟΥΣΙΑ
EVEROLIMUS
GEFITINIB
PLERIXAFOR

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Κ.Φ. 2ο
6ο, 2ο
3ο, 20

11ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HELLAS PHARM
Συνάδελφοι, όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιείται και φέτος το Φαρμακευτικό Συνέδριο «Hellas
Pharm2010», 27 και 28 Μαρτίου 2010 στην, στο HELEXPO PALACE στην Αθήνα.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε
Γ.Ε.Α.
ο 11ος στις 9/2
Τ.Σ.Α.Υ.
ο 9ος στις 2/1
ΤΥΔΚΥ
ο 11ος στις 22/2
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ
ONOMA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΟΦ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ
DOREPEROL σπρέι
στόματος 50ml και
στοματικό σιάλυμα 200 ml

-

Pharicid f.c. tab 500 mg

A2C062A

Mucothiol sir. Παιδ.
100mg/5ml

55 και επόμενες

-

Απαγόρευση
διάθςσης

Μικροβιολογικός
κίνδυνος για
Burkholderia
cepacia

Pharmanel S.A.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Σβησμένα
στοιχεία από
Blister

Sanofi-aventis

ΑΡΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Εφαρμόστηκαν
οι απαιτούμενες
διορθωτικές
ενέργειες

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Πτυχιούχος φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ζητά εργασία σε φαρμακείο. Τηλ.
Επικοινωνίας: 6972727336.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.

Ο Προεδρος

Η Γραμματέας

Ματσιόλης Κων/νος

Γεωργία Τσάτσου
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