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Αγαπητοί συνάδελφοι 
Αυτή την περίοδο που διανύουμε παρατηρούμε γύρω μας ότι τα πάντα αλλάζουν. Για μια 
ακόμα φορά καλούνται οι πολίτες αυτού του τόπου με τα μικρά και μεσαία εισοδήματα 
τους, να πληρώσουν την απληστία και τα οργανωμένα σχέδια των ολίγων, για ακόμα 
περισσότερα κέρδη. Κανείς μας πλέον δεν πιστεύει ότι δεν θα προσπαθήσουν να αλώσουν 
και τον κλάδο μας. Η αλήθεια είναι ότι το φαρμακείο είναι στόχος της κυβέρνησης, αλλά και 
του οργανωμένου κεφαλαίου, που χρόνια τώρα εποφθαλμιούν την λιανική πώληση των 
φαρμάκων. Το ότι έχουμε στοχοποιηθεί, γίνεται φανερό από τις δηλώσεις υπουργών, 
βουλευτών και κυβερνητικών παραγόντων (Μόσσιαλος-Κατσέλη-Λοβέρδος κ.λπ.) για τα 
τεράστια κέρδη των φαρμακοποιών, για κλειστό επάγγελμα και μια σειρά από άλλες ακόμα 
τέτοιου τύπου δηλώσεις. Η μείωση της τιμής των φαρμάκων κατά 25-30% τις επόμενες 
μέρες, ο ηλεκτρονικός έλεγχος των συνταγών σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, ξεκινώντας 
από το ΙΚΑ, που θα επιφέρει μείωση στην συνταγογραφία κατά προσέγγιση έως και 20%, η 
απελευθέρωση του επαγγέλματος πληθυσμιακή ή/και χωροταξική αλλά και η δυνατότητα 
σε επιχειρηματίες να μπορούν να ανοίξουν φαρμακεία, η κατάργηση του σταθερού 
ποσοστού κέρδους, με αναμενόμενη μείωση ή πρόταση για  καθιέρωση κλιμακωτού 
ποσοστού κέρδους, είναι θέματα που το τελευταίο διάστημα σχεδόν καθημερινά, βρίσκονται 
ως θέμα στα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Συνάδελφοι, είναι σύνηθες φαινόμενο ότι 
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προκειμένου να πλήξουν έναν κλάδο οι κυβερνώντες, σπέρνουν πρώτα μια σειρά από 
ειδήσεις για δήθεν κλέφτες και ασυνείδητους επαγγελματίες που κερδίζουν πολλά και 
φορολογούνται λίγο και μια σειρά από τέτοιου είδους φήμες. Έτσι προετοιμάζουν το έδαφος 
για να πετύχουν στη συνέχεια τα ήδη από καιρό  προγραμματισμένα σχέδια τους. 
Το μόνο όπλο που εμείς έχουμε είναι η ακόμα περισσότερη συσπείρωση γύρω από τον 
σύλλογο μας, η επαγρύπνηση και η σωστή και έγκυρη ενημέρωση μας (με τα κινητά 
τηλέφωνα, μέσω της γνωστής πλέον ιστοσελίδας του συλλόγου μας και με τις ανά μήνα 
εγκυκλίους μας). 

Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
Την Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Α Τακτική Γενική Συνέλευση του 
συλλόγου μας, η οποία είχε μεγάλη επιτυχία, τόσο από άποψη προσέλευσης συναδέλφων όσο 
και από άποψη συμμετοχής σε ερωτήσεις και τοποθετήσεις. 
Εγκρίθηκε από όλους ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2009, διαβάσθηκε και εγκρίθηκε 
η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για τον έλεγχο του ταμείου του 2009 και τέλος, αφού 
προηγουμένως συζητήθηκαν και αναλύθηκαν όλα τα ζητήματα που βρίσκονται την περίοδο 
αυτή στην επικαιρότητα και μας αφορούν άμεσα, μερικά από τα οποία στην αρχή αυτής της 
εγκυκλίου σας προαναφέραμε, αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι είμαστε σε άμεσο συντονισμό 
με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ο οποίος έχει και την ευθύνη των κεντρικών 
συζητήσεων και αποφάσεων, για τις πιθανές κινητοποιήσεις που θα αποφασισθούν 
πανελλαδικά, το προσεχές διάστημα, προκειμένου να προασπιστούμε και να 
περιφρουρήσουμε τα συμφέροντα του κλάδου μας. Το Δ.Σ. του συλλόγου μας θα σας 
ενημερώσει άμεσα και υπεύθυνα σε ότι αποφασισθεί. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ Δ.Σ. 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Την Πέμπτη 22 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα περιφερειακή συνάντηση 
όλων των μελών  των  Δ.Σ. και των τακτικών αντιπροσώπων των Φαρμακευτικών Συλλόγων 
μετά από πρόταση του Π.Φ.Σ. Στη συνάντηση αυτή αφού έγινε ανάλυση όλων των κεντρικών 
ζητημάτων τόσο από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ όσο και από τα παρευρισκόμενα μέλη 
του Δ.Σ., επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά ότι ο κλάδος μας είναι πρόθυμος να συμβάλει, 
σε αυτή την δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα μας, χάνοντας αρκετά, από την υποτίμηση 
των φαρμάκων, όμως παραμένει αδιαπραγμάτευτος σε ότι αφορά, την απελευθέρωση του 
επαγγέλματος μας, την κατάργηση της σταθεράς λιανικής τιμής και την κατάργηση του 
σταθερού ποσοστού κέρδους. Σε αυτά τα τρία ζητήματα, αν η κυβέρνηση προσπαθήσει να 
τα αλλάξει, θα μας  βρει όλους απέναντι και έτοιμους να κλείσουμε τα φαρμακεία μας ακόμα 
και επ’ αόριστον προτού μας τα κλείσουν για πάντα, μιας και η όποια διαφοροποίηση σε 
οποιοδήποτε από αυτά τα τρία ζητήματα, θα σημαίνει και το κλείσιμο των φαρμακείων 
μας, με την συρρίκνωση αυτόματα του κλάδου μας. 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ι.Κ.Α 
Σας κοινοποιούμε σε φωτοαντίγραφο τον καινούργιο τρόπο που θα υποβάλουμε τους 
λογαριασμούς ΙΚΑ από τον επόμενο μήνα δηλ. τον Μάιο για τις συνταγές  μηνός Απριλίου 
2010. Διαβάστε το με  πολύ μεγάλη προσοχή.   

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 
Συνάδελφοι το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ να 
πιέζουν επίμονα αρκετούς συναδέλφους, για  εκτέλεση των συνταγών του συγκεκριμένου 
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Ασφαλιστικού Ταμείου με την αιτιολογία ότι υπάρχει πλέον Συλλογική σύμβαση με το 
ΕΤΑΑ και οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τις συνταγές επί πιστώσει. Σας 
υπενθυμίζουμε ότι όπως μας έχει πιστοποιήσει και ο ΠΦΣ σε έγγραφό του, η Συλλογική 
σύμβαση  εξ’ αρχής δεν έχει γίνει αποδεκτή από πολλούς Συλλόγους και επιπλέον ο ΠΦΣ 
καλεί όσους Συλλόγους είχαν ήδη συμβάσεις με τα ταμεία που υπάγονται στο ΕΤΑΑ και 
εφόσον ειχαν μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές να προβαίνουν στην αναστολή της 
χορήγησης επί πιστώσει, με την πλήρη κάλυψή του. Επιπλέον, λόγω μη ολοκλήρωσης της 
οικονομικής-λογιστικής συγχώνευσης των επιμέρους ταμείων του ΕΤΑΑ, ουδεμία απάντηση 
υπάρχει για το πώς και από που θα πληρωνόμαστε στην περίπτωση που δεχθούμε την 
Συλλογική Σύμβαση. Κατόπιν αυτών, ο ΠΦΣ μας καλεί να παραμείνουμε στο 
προηγούμενο καθεστώς.  

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑ 
Συνάδελφοι με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε σε φωτοαντίγραφο, τον καινούργιο 
Κατάλογο των Φαρμακειών που θα εκτελούν Κλινικές ΙΚΑ για την νέα περίοδο που θα 
ξεκινήσει μόλις τελειώσει ο παλιός κατάλογος.  

 Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ 
Συνάδελφοι από 1/5/2010 ξεκινάει η μηχανογραφική επεξεργασία των συνταγών ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος ξεκινάει από τις συνταγές Απριλίου που θα κατατεθούν 
το Μάιο σχέση με τυχόν επιπλέον διευκρινίσεις και ερωτήματα που προκύπτουν από την 
εκτέλεση των νέου τύπου συνταγών, μπορείτε να απευθύνεστε στο Σύλλογο και τα μέλη του 
ΔΣ ώστε να υποβάλλονται γραπτώς στο ΙΚΑ προς λήψη επίσημων διευκρινίσεων. 
 Όπως μας ενημερώνει και το  ΙΚΑ στο έγγραφό του 851/ 15-3-2010, γίνεται πλέον 
σαφής οριοθέτηση της ευθύνης που έχουν οι συνταγογράφοι ιατροί και οι φαρμακοποιοί. 
Επομένως για ζητήματα που αφορούν καθαρά τον ιατρό (ποσότητες, συμμετοχές, 
αναγραφή οδηγιών) δε φέρει ευθύνη ο φαρμακοποιός. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Με ανακοίνωσή του το ΙΚΑ υπενθυμίζει τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων στη 
δαπάνη αγοράς των φαρμάκων (Γ 55/749): 
«Δεδομένου ότι έχουν διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα των ασφαλιστικών 
ταμείων πληθώρα περιπτώσεων που αφορούν στη λανθασμένη αναγραφή ποσοστού 
συμμετοχής από συνταγογράφους ιατρούς, με την παρούσα θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε 
ότι για τον καθορισμό του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων στην δαπάνη αγοράς 
των φαρμάκων τηρούνται οι υπ. αριθ. 7/οικ. 1143/21-12-90, 7/οικ. 1144/21-12-90, 7/οικ. 
319/1-4-92 και Φ7/οικ. 1624/4-11-99 Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και οι διατάξεις του 
Νόμου 2676/1999 και του Ν. 3518/06.  
Εφιστούμε την προσοχή σας κατά την έκδοση συνταγών στην τήρηση των προβλεπόμενων 
από τη νομοθεσία διατάξεων. Αναλυτικότερα, δικαιούνται μηδενικής συμμετοχής για όλα 
ανεξαιρέτως τα φάρμακα μόνο οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε 
συνεχή θεραπεία υποκατάστασης με τεχνητά μέσα και οι έχοντες υποβληθεί σε 
μεταμόσχευση νεφρού, οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, ο παραπληγικοί και 
τετραπληγικοί, καθώς και οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση συμπαγών ή 
ρευστών οργάνων. 
 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις μηδενικής ή μειωμένης συμμετοχής αυτή αφορά 
αποκλειστικά και μόνο τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
νόσων ή συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων, όπως αυτές περιγράφονται στην 
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προαναφερθείσα νομοθεσία και όχι για όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα που χορηγούνται στον 
ασφαλισμένο.  
  Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. η του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 121/08 σε 
περίπτωση λανθασμένης αναγραφής εκ μέρος του ιατρού, του ποσοστού συμμετοχής επί της 
συνταγής και επειδή το ποσοστό συμμετοχής δεσμεύει το φαρμακοποιό κατά την εκτέλεσή 
της, οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας καταλογίζεται στον 
συνταγογράφο ιατρό. Ο καταλογισμός γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στις παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 2 του Π.Δ/τος 121/08.  
  Σας επανακοινοποιούμε συνημμένο πίνακα των προβλεπόμενων συμμετοχών, όπως 
αυτές προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.   
  
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ:  
 
1) όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα για την αντιμετώπιση των παρακάτω χρονίων 
παθήσεων:  
α) Δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία  
β) Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδης νόσος, ινοκυστική νόσος)  
γ) Αγγειοπάθεια BURGER  
δ) Άνοια, νόσος Alzheimer και νόσος Charcot  
ε) Σύνδρομο βραχέος εντέρου  
στ) Χρόνια Ηπατίτιδα Β και Χρόνια Ηπατίτιδα C  
ζ) Nόσος Wilson (ηπατοφακοειδής εκφύλιση )  
η) Γλυκονίαση 
θ) Νόσος Gaucher  
  
2) Δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι ασφαλισμένοι για τα φάρμακα που χορηγούνται σε 
εργατικό ατύχημα και για τα φάρμακα που χορηγούνται στη μητρότητα (κύηση – τοκετός – 
λοχεία) και μόνο για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών.  
  
3) Επίσης δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι χρόνια πάσχοντες από τις εξής παθήσεις:  
α) Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών (Αντινεοπλασματικά φάρμακα και 
τα αντίδοτά τους, καθώς και τα φάρμακα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών των νεοπλασμάτων)  
β) Οι διαβητικοί μόνο για την ινσουλίνη  
γ) Οι πάσχοντες από ψυχώσεις για τα νευροληπτικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα  
δ) Οι επιληπτικοί για τα αντιεπιληπτικά φάρμακα  
ε) Οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία για τα φάρμακα αποσιδήρωσης και των επιπλοκών 
της νόσου.  
στ) Οι αιμορροφιλικοί για τους αντιαιμορροφιλικούς παράγοντες 
ζ) Οι πάσχοντες από υποφυσιογενή νανισμό για την αυξητική ορμόνη.  
η) Οι ασφαλισμένοι για τα κυτταροστατικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα (δηλαδή 
κατηγορία ΖΑ και ΗΘ ή L σύμφωνα με την ταξινόμηση Α.Τ.C ), ανεξάρτητα της πάθησης 
από την οποία πάσχουν  
θ) Οι ΗΙV θετικοί ασθενείς για τα αντιρετροϊκά φάρμακα που συνταγογραφούνται από τα 
αναγνωρισμένα κέντρα αναφοράς για τη διάγνωση του ΑΙDS και τις αναγνωρισμένες 
νοσοκομειακές μονάδες ειδικών λοιμώξεων.  
ι) Παιδιά και Ενήλικες για τους εμβολιασμούς του εγκεκριμένου κάθε φορά από το 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας εθνικού προγράμματος εμβολιασμού, εκτός αν ορίζεται 
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διαφορετικά.  
ια) Οι ασφαλισμένοι για τα φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  
  Σας υπενθυμίζουμε ότι επειδή οι σκιαγραφικές ουσίες αποτελούν μέσο για τη 
πραγματοποίηση ορισμένων παρακλινικών εξετάσεων, στις περιπτώσεις για τις οποίες 
προβλέπεται απαλλαγή του ασφαλισμένου από τη συμμετοχή στη δαπάνη των παρακλινικών 
εξετάσεων η απαλλαγή αυτή αφορά και τη δαπάνη της σκιαγραφικής ουσίας (έγγραφο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ υπ΄αριθμ.Γ32/1371/1993).  
  
4) Οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία 
υποκατάστασης με τεχνητά μέσα και οι έχοντες υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, οι 
πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί, καθώς και οι 
ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων, για όλα 
ανεξαρτήτως τα φάρμακα.  
  
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (10%)  
  
1) Καταβάλλουν μειωμένη συμμετοχή (πoσοστό 10%) οι ασφαλισμένοι για τα φάρμακα 
που χορηγούνται στις παρακάτω παθήσεις: 
α) Νόσος του PARKINSON και δυστονίες για τα αντιπαρκινσονικά φάρμακα  
β) Άποιος διαβήτης για την αντιδιουρητική ορμόνη και τα συνθετικά ομόλογά της  
γ) Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική 
καρδιοπάθεια, συγγενής καρδιοπάθεια, στεφανιαία νόσος, υπερλιπιδαιμίες  
δ) Νοσήματα του συνδετικού ιστού (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σκληροδερμία, 
δερματομυοσίτης, αγγειίτιδες, ρευματοειδής αρθρίτις, αγγυλωτική σπονδυλοαρθρίτις, 
ψωριασική αρθρίτις)  
ε) Οστεοπόρωση και νόσος PAGET για τα φάρμακα που επηρεάζουν το μεταβολισμό των 
οστών  
στ) Μυασθένεια για τα παρασυμπαθομιμητικά και κορτικοειδή φάρμακα  
ζ) Φυματίωση  
η) Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Επίσης στο βρογχικό και αλλεργικό βρογχικό 
άσθμα με κριτήριο τη χρονιότητα της νόσου και συγκεκριμένα για περιστατικά που 
ταλαιπωρούν τον ασθενή άνω των 6 μηνών κατ΄έτος  
θ) Κληρονομικό αγγειοοίδημα  
ι) Αδένωμα υπόφυσης  
ια) Ελκώδης κολίτις  
ιβ) Νόσος του CROHN  
ιγ) Κίρρωση του ήπατος  
ιδ) Συγγενής ιχθύαση  
ιε) Χρόνια και επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια  
ιστ) Βιταμινεξαρτώμενη ραχίτις  
  
2) Επίσης οι συνταξιούχοι που δικαιούνται του επιδόματος ΕΚΑΣ και για όσο χρόνο το 
δικαιούνται καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους συμμετέχουν με ποσοστό 10% στην αξία 
των φαρμάκων». 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το ΙΚΑ ΕΤΑΜ διευκρινίζεται ότι για τη διόρθωση από 
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τους φαρμακοποιούς των πεδίων που τους αφορούν (διατίμηση συνταγής, αναγραφή 
στοιχείων στο πίσω μέρος κ.λπ.) διευκρινίζεται ότι μπορεί να γίνεται η χρήση διορθωτικού 
υγρού, δεδομένου ότι δε θα σβήνονται τα περιγράμματα των πλαισίων. Προσοχή 
συνάδελφοι, δεν επεμβαίνουμε καθόλου στις συνταγές σε πεδία που αφορούν τον 
συνταγογράφο ιατρό! 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΙΦΕΤ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΓΙΑ ΙΚΑ) 
Συνάδελφοι, το ΙΚΑ σε εγγραφό του, ότι σε περίπτωση που τα φάρμακα εισαγωγής ΙΦΕΤ 
παραπέμπονται να διατεθούν από ιδιωτικά φαρμακεία  και όχι από τα φαρμακεία του 
ιδρύματος, απαιτείται η κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών: 1. Έντυπο Β ΕΟΦ 
επικυρωμένο από την Επιτροπή Φαρμάκων 2. Φωτοτυπία τιμολογίου 3. Συνταγή ΙΚΑ. Τα 
παραπάνω ισχύουν μόνο για εξωτερικούς ασθενείς. Ημερομηνία ισχύος των παραπάνω 
ορίζεται η 1η Μαρτίου 2010. 

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 
Συνάδελφοι και ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ μας ενημερώνει σε έγγραφό του: 
1. Στο άρθρο του Ν. 3457 αναφέρεται ρητά η ευθύνη του θεράποντος ιατρού που 
συνταγογραφεί φάρμακα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων. 
2. Στο Π. Δ 121/2008 άρθρο 4 πα. 2 είναι στις υποχρεώσεις των φαρμακοποιών να εκτελούν 
συνταγές όταν έχουν εκδοθεί κανονικά, καθώς και των φαρμάκων για τα οποία ισχύει ειδική 
νομοθεσία (εκτός ενδείξεων-πρηγορητική ιατρική με έγκριση ΕΟΦ) 
3. Σε περίπτωση που το φάρμακο το οποίο συνταγογραφείται είναι εκτός των εγκεκριμένων 
ενδείξεων η δαπάνη της συνταγής δεν θα εξοφλείται από τον Οίκο Ναύτου.  

ΤΑΞΥ 
Η συνταγογράφηση φαρμάκων στο ΤΑΞΥ από ιατρούς ΤΑΞΥ παρατείνεται μέχρι 30/6/2010. 
Υπενθυμίζουμε βέβαια ότι οι συνταγές ΤΑΞΥ κατατίθενται στο ΙΚΑ. 

 ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
Σύμφωνα με απόφαση του Σ.τ.Ε. της 26/3/2010  τα συμπληρώματα διατροφής θα διατίθενται 
αποκλειστικά από τα φαρμακεία. 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ 
Συνάδελφοι όπως σας ενημερώσαμε στα τέλη του προηγούμενου μήνα με γραπτό μήνυμα, 
στα τιμολόγια που εκδίδονται προς τα ασφαλιστικά ταμεία και που αφορούν πωλήσεις 
φαρμάκων, η αποφορολόγηση θα γίνεται με 9% μέχρις εκδόσεως του νέου δελτίου τιμών 
όπου θα αλλάξει και το ΦΠΑ των φαρμάκων σε 10%. Διευκρινίζουμε ότι ο ΦΣΜ όπως και οι 
υπόλοιποι Σύλλογοι έλαβαν διευκρινίσεις για το ζήτημα αυτό, κατόπιν επανειλημμένων 
οχλήσεων προς τους αρμόδιους φορείς μέσα στο μήνα Μάρτιο, το βράδυ της 31ης Μαρτίου, 
οπότε και σας ενημέρωσε όσο πιο άμεσα ήταν εφικτό. 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, η χορήγηση των φαρμάκων υψηλού κόστους 
από τα ιδιωτικά φαρμακεία έχει παραταθεί μέχρι 31/4/2010. Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμη 
επίσημη ενημέρωση για το αν θα υπάρξει νέα παράταση, γι’ αυτό και από 1/5/2010, κανονικά 
δεν θα μπορούμε να τα χορηγούμε με το προηγούμενο καθεστώς. 
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ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΟΛΛΩΜΕΝΩΝ BARCODE ΣΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
Σύμφωνα με έγγραφο του ΙΚΑ, μετατίθεται στις 1-6-2010 η απόφαση που αφορά στην 
επικόλληση αυτοκόλλητων ταινιών γνησιότητας για αποζημίωση των εν λόγω σκευασμάτων. 
Έτσι θα μπορούν να χορηγούνται μέχρι τότε συσκευασίες που δε φέρουν αυτοκόλλητο 
barcode, επισύναψη του επί της (σελοτέιπ) δεν επιτρέπεται. Έτσι η επισύναψη πρέπει να 
γίνεται με συνδετήρα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Σας κοινοποιούμε σε φωτοαντίγραφο τις παρατηρήσεις του Π.Φ.Σ  σχετικά  με τις 
τροπολογίες και τις αυστηρές ποινές που προτείνονται για εμάς , σε περίπτωση 
παραπτωμάτων.  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε 
Γ.Ε.Α.                ο 11ος στις 9/2  
Τ.Σ.Α.Υ.            ο 12ος στις 14/4  
ΤΥΔΚΥ            ο 12ος στις 12/4 

Γ) ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΣΕΙΣ 
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Σερρών διοργανώνει το 9ο Φαρμακευτικό Συνέδριο 
Μακεδονίας Θράκης στις 7-9 Μαίου στο Αμφιθέατρο ΤΕΙ Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας 
στις Σέρρες. με τη στήριξη των φαρμακευτικών συλλόγων Μακεδονίας και Θράκης υπότην 
αιγίδα του ΠΦΣ. Το συνέδριο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με ομιλίες και συζητήσεις 
τόσο για επίκαιρα επιστημονικά όσο και κλαδικά ζητήματα, όπως ομιλία για τον σακχαρώδη 
διαβήτη από τον κ. Χρήστο Ζούπα, ομιλία για τη σεξουαλική υγεία από τον κ. Θάνο Ασκητή, 
ομιλία για τον κοινωνικό ρόλο του φαρμακοποιού από τον κ. Αντώνη Αυγερινό, ομιλία για το 
Marketing φαρμακείου από τον κ. Δημήτρη Μπουραντά, στρογγυλή τράπεζα για τη 
βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων καθώς επίσης και για τον κοινωνικό και 
συμβουλευτικό ρόλο του φαρμακοποιού κ.α. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί. Το πλήρες 
πρόγραμμα του Συνεδρίου, καθώς και λεπτομέριες σχετικά με δηλώσεις συμμετοχής και 
πληροφορίες διαμονής, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία του Φαρμακευτικου  Συλλόγου 
των Σερρων καθως επίσης και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας  δηλ. www.fsmagnesia.gr. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ FORSTEO ΚΑΙ PREOTACT. 
Συνάδελφοι σας κοινοποιούμε σε φωτοαντίγραφο τις προϋπόθεσης που θα χορηγούμε τα 
ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα. 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ CLOPIDOGREL ΑΠΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ 
Κατόπιν σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για ανάκληση όλων των 
παρτίδων των γενοσήμων φαρμάκων που περιέχουν CLOPIDOGREL (κλοπιδογρέλη), για τα 
οποία η δραστική ουσία έχει παραχθεί από την Glochem Industries Ltd στο εργοστάσιό της 
στο Visakhapatnam της Ινδίας, ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση του προϊόντος NIACLOP 
tabs 75 mg/tab. της εταιρίας ΝΕΙΑΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Γιατί περιέχει δραστική 
ουσία που παρήχθει στο εργοστάσιο αυτό. Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
προέκυψε μετά από επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του εν λόγω εργοστασίου, στο οποίο 
διαπιστώθηκαν ελλείψεις GMP(Good Manufacturing Practise, Κανόνες Ορθής Πρακτικής 
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Παραγωγής) 
 

ONOMA ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΟΦ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ     

GARVEDILOL/GENE
RICS 25 mg 9G507 GENERICS PHARMA HELLAS ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

Λανθασμένη 
ημερομηνία 
λήξης  

DUODOPA gel 09J26G11 SOLVAY 
PHARMACEUTICALS 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

Διαχωρισμός 
φάσεως του 
προϊόντος 

ARISTIN-C tabs 
500mg  ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

Ανάκληση 
Συσκευασίας 
αποκλειστικά 
για εξαγωγή 

 

ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ 

Σύριγγες 20 ml BD 
PLASTIPAK 0907216 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: BECTON 

DICKINON HELLAS AEE 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

Ξένο σώμα στο 
εσωτερικό 

σφραγισμένης 
συσκευασίας 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Η Τραχανά Αναστασία, σπουδάστρια του τμήματος βοηθών φαρμακείου ΙΕΚ, ζητεί εργασία 
σε φαρμακείο. Τηλ. Επικοινωνίας: 2421050886, 6975802877. 
 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ,  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΜΕΣΗ  ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.fsmagnesia.gr 
 
 
 
 
 
 
 

Για το Δ.Σ. 
 
      Ο  Προεδρος                                                             Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
Ματσιόλης Κων/νος                                                                      Γεωργία Τσάτσου 
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