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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, και στο ξεκίνημα του φθινοπώρου. Η περίοδος
αυτή που διανύουμε μας βρίσκει όλους στη δίνη μιας οικονομικής κρίσης που όμοια
της δεν έχει γνωρίσει ξανά ο τόπος μας. Μιας κρίσης στην οποία ο κλάδος μας
βρίσκεται στο επίκεντρο της και στην οποία εμείς οι φαρμακοποιοί έχουμε την
λιγότερη ευθύνη και όμως πληρώνουμε το μεγαλύτερο κόστος. Με το που κατατέθηκε
στη Βουλή το περίφημο «μνημόνιο συνεννόησης οικονομικής πολιτικής», και
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συγκεκριμένα στις σελ.12 και 13 του παραρτήματος IV του μνημονίου στο
υποκεφάλαιο «Για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές»
πληροφορηθήκαμε με έκπληξη ότι, η κυβέρνηση θα προτείνει νομοθεσία για την άρση
των περιορισμών σε κλειστά επαγγέλματα σε εφαρμογή της οδηγίας για την
απελευθέρωση των υπηρεσιών, γνωστή και ως οδηγία Μπόλκεσταϊν. Μεταξύ αυτών
αναφέρει επί λέξει σε ότι αφορά το φαρμακευτικό επάγγελμα, για< τον περιορισμό του
αριθμού των φαρμακείων και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους>. Μετά είδαμε και
ακούσαμε κάποιους να εξαπολύουν απερίσκεπτα κατηγορίες ανυπόστατες,
χαρακτηρίζοντάς μας φοροφυγάδες, άπληστους και απατεώνες, αγνοώντας τον επίσημο
πίνακα του υπουργείου Οικονομικών του 2006, από τον οποίο προκύπτει ότι οι
φαρμακοποιοί είναι πρώτοι στην καταβολή των φόρων και είναι ίσως ο μοναδικός
κλάδος που μηνιαίως υποχρεούται να βεβαιώνει ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά
ενήμερος, για να εισπράξει τα χρήματά του από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η κυβέρνηση
αυτήν την περίοδο, με το να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων και να επαναφέρει τα
μέτρα της γραφειοκρατικής θεώρησης των συνταγών το μόνο που δημιούργησε είναι τα
τεράστια προβλήματα στους κλάδους που εμπλέκονται, όπως ελλείψεις φαρμάκων, αφού
άλλα φάρμακα μεν αδυνατούν να εισαχθούν ή να παραχθούν, άλλα δε εξάγονται στην
Ευρώπη καθώς επίσης και την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων με τις θεωρήσεις των
συνταγών. Σε ότι δε αφορά εμάς , τους φαρμακοποιούς, συνεχίζουμε με προσωπικό
κόστος να δανείζουμε ουσιαστικά χρήματα στο κράτος κυρίως στον ΟΠΑΔ, και σε όλα
τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία, χορηγώντας φάρμακα επί πιστώσει στους
ασφαλισμένους, κάνοντας ακόμα και υπομονή πολλών μηνών, φτάνοντας οι ίδιοι να
δανειζόμαστε από τράπεζες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις τους
οι οποίες ειδικά αυτόν τον καιρό αυξηθήκαν κατακόρυφα. Αποκορύφωμα όλων αυτών
είναι η μείωση του τζίρου των φαρμακείων πάνω από το 50% στους τελευταίους
δυο μήνες και σε συνδυασμό με τις νέες ανακοστολογήσεις που θα ισχύσουν από
αύριο, 1η Σεπτεμβρίου 2010 και που θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη μείωση ,
δημιουργείται ένα τοπίο για τον κλάδο μας που , με μαθηματική ακρίβεια μας
οδηγεί στην απόφαση που έχει παρά η κυβέρνηση με το μνημόνιο που
προαναφέραμε , να σπάσει το μονοπώλιο της ιδιοκτησίας του ελληνικού φαρμακείου
από τον φαρμακοποιό. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος των γνωστών αλυσίδων
φαρμακείων στην Ευρώπη .Έχουμε όλοι μας την ευθύνη για αυτά που
συμβαίνουν, όμως την μεγαλύτερη ευθύνη έχει η κεντρική ηγεσία του κλάδου μας ,
από την όποια περιμένουμε να πάρει τις σωστές αποφάσεις, προκειμένου να
απαντήσουμε όλοι μας δυναμικά, στα σχέδια της κυβέρνησης που είναι η εξαφάνιση του
σημερινού ελληνικού φαρμακείου.
Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Συνάδελφοι το Δ.Σ. του συλλόγου μας στην συνεδρίαση του στις 24 Αυγούστου 2010
αποφάσισε ,ότι την Κυριακή 21 Νοέμβριου 2010 θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη
νέας διοίκησης στα όργανα του συλλόγου μας για την νέα περίοδο που σε λίγο αρχίζει. Σε
περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα γίνουν την επόμενη Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΟΜΕΝΩΝ Η
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με τα φαρμακεία, η Διεύθυνση
Υγείας μας ενημερώνει ότι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρυόμενου
φαρμακείου ή λειτουργίας συστεγασμένων φαρμακείων, εφαρμογή έχουν οι
ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 4 του Ν.1963/1991 ΦΕΚ 138/30-9-91 και Π.Δ. 312/92
ΦΕΚ 157/92/Α). Διευκρινίσεις σχετικά με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τις
προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακείου παρέχονται από τη Φαρμακευτή Υπηρεσία της
Διεύθυνσης Υγείας
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Συνάδελφοι , πρόσφατο δημοσίευμα στον τοπικό τύπο κάνη λόγο για συνάδελφο μας
μέλος του συλλόγου μας που του επεβλήθη από το ΙΚΑ ποινή οριστικής διακοπής
εκτέλεσης συνταγών ΙΚΑ., μετά από απόφαση αρμόδιας δικαστικής αρχής .Η
συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, και δεν έχει τελεσιδικίση . Τα μέλη του
Δ.Σ. του συλλόγου μας έκριναν ότι η υπόθεση , όπως γίνεται κάθε φορά , θα πρέπει
να αποσταλεί και στο πειθαρχικό συμβούλιο του συλλόγου μας .Αυτό όμως που θα
πρέπει ακόμα μια φορά να τονισθεί είναι ότι , το επαγγελία μας, μπαίνει στο στόχαστρο,
εξουσίας και τύπου για πολλούς και διαφόρους λόγους. 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 παρεμβαίνει
δυναμικά, προκειμένου να τιμωρηθούν οι παρανομούντες και προασπίζει την
αξιοπρέπεια των εντίμων συναδέλφων μας που αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία
των μελών του Συλλόγου μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η ερχόμενη χρονική περίοδος, θα έχει σχέση με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, και
άρα την μηχανοργάνωση όλων των φαρμακείων , προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην
εκτέλεση του νέου τρόπου συνταγών , και για τον λόγο αυτόν σας ενημερώνουμε ότι
συνεχίζεται και μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου η τεχνική και οικονομική προσφορά της
εταιρείας ΜULTIRAMA για τα μελή του συλλόγου μας.
Μας προσφέρει τον εκτυπωτή ΟLIVETTI PR2 PLUS, που πολλά φαρμακεία ήδη
χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους και κυρίως για την συνταγογράφηση, έτοιμο με
τις ρυθμίσεις του ώστε με την εγκατάσταση να χρησιμοποιηθεί άμεσα, στις εξής
τιμές. Τεμ. ΕΝΑ: Τιμή χρέωσης 610,74 ευρώ, Τεμ. > ΔΕΚΑ 594,21 ευρώ, Τεμ. > 30
578,51 ευρώ. Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει για την περίοδο που
διανύουμε. Ο φάκελος με περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκεται στα γραφεία του
συλλόγου. Όποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται παρακαλείται να το δηλώσει στο
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Σύλλογο έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2010, διότι το ποσοστό συμμετοχής θα καθορίσει
το ύψος της τιμής.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση του συλλόγου μας που έγινε την Τετάρτη
28 Ιουλίου 2010 , με την βραδινή βόλτα στον Παγασητικό με το καραβάκι <Ελισαβετ>
Τώρα όπως σας είχαμε ενημέρωση και στην προηγούμενη εγκύκλιο , την Τετάρτη 29
Σεπτεμβρίου 2010 στο ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ του Βόλου , ο Σύλλογος μας , σε
συνεργασία με την εταιρεία Pfizer και με την συνεργασία του Π.Φ.Σ θα πραγματοποίηση
εκδήλωση σχετικά με το κάπνισμα, μιας και είναι ένα θέμα επίκαιρο αυτής της
περιόδου. Τόσο για την πρόσκληση όσο και για τους ομιλητές θα σας ενημερώσουμε
σύντομα.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Συνάδελφοι σας υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται σε δημόσιους χώρους από την 1η
Σεπτεμβρίου το κάπνισμα. Αυτό σημαίνει ότι και στα φαρμακεία μας θα ισχύσει αυτό
το μέτρο. Προσοχή λοιπόν στην τήρηση αυτού του μέτρου από όλους μας , τόσο για τους
συνάδελφους , όσο και για τους εργαζομένους , γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το φαρμακείο
είναι χώρος υγειονομικός και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους πολίτες. .Τo
κάπνισμα απαγορεύεται, τα δε πρόστιμα για τους παραβάτες είναι πολύ τσουχτερά
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
Συνάδελφοι ο Οίκος Ναύτου μας ενημερώνει ότι ειδικά για τον μήνα Ιούνιο δεν θα
απορριφθούν συνταγές που αναγράφουν «με επιφύλαξη» μετά από το γνωστό πρόβλημα
που προέκυψε με το ζήτημα αυτό.
.
Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ
ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο Γ99/242 του ΙΚΑ παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη
θεώρηση συνταγών αξίας άνω των 150 ευρώ, όπως αυτές αναφέρονται σε αντίστοιχο
διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα: α) Θεώρησης συνταγών σε απομακρυσμένες,
ορεινές και νησιωτικές περιοχές και από ελεγκτές ιατρούς άλλων ασφαλιστικών
ταμείων αν το ΙΚΑ δεν διαθέτει ελεγκτές στην περιοχή και αντιστρόφως, θεώρηση
συνταγών ασφαλισμένων άλλων ταμείων σε περιοχές που μόνο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
διαθέτει ελεγκτές ιατρούς. β) αποστολής με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ) της συνταγής
στην Νομαρχιακή ή Τοπική Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να
ελεγχθεί από τον ελεγκτή ιατρό και να επιστραφεί με τον ίδιο τρόπο, έτσι ώστε ο
φαρμακοποιός να μπορεί να επισυνάπτει την τηλεομοιοτυπία στην πρωτότυπη συνταγή.
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ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ: για φάρμακα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του
ΙΚΑ και για φάρμακα υψηλού κόστους τα οποία οι ασφαλισμένοι προμηθεύονται από
τα κρατικά φαρμακεία ή τα ιδιωτικά φαρμακεία με τη διαδικασία του "στερείται".
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Σε εγκύκλιο του, την οποία παραλάβαμε και εντύπως από το υποκατάστημα του ΙΚΑ
κατά την παράδοση λογαριασμών Ιουλίου, το ΙΚΑ μας γνωστοποιεί τις διατάξεις του
άρθρου 32 του Ν. 3846/2010 με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που ελέγχου
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα
με τον προαναφερθέν νόμο τροποποιούνται οι ποινές που ίσχυαν βάσει του Π.Δ.121/08
για παραβάσεις ιατρών και φαρμακοποιών και συγκεκριμενοποιείται η διαδικασία
επιβολής τους. Στο προαναφερθέν άρθρο αναφέρεται επίσης και η υποχρεωτική
αναγραφή ΑΜΚΑ ιατρού σο έντυπο της συνταγής. Μη αναγραφή του, ή/και μη
συμπλήρωση των υπόλοιπων πεδίων που συμπληρώνονται από τον συνταγογράφο ιατρό,
καθιστούν τη συνταγή μη εκτελέσιμη από τον φαρμακοποιό.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΙΚΑ
Σε εγκύκλιο που μας αποστέλλει το ΙΚΑ μας ενημερώνει ότι για αποφυγή ταλαιπωρίας
των ασφαλισμένων και μέχρις ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξεύρεσης τρόπου
αντιμετώπισης του θέματος της χορήγησης σκευασμάτων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων
από τον Ε.Ο.Φ., συνεχίζεται η αποζημίωση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που
χορηγούνται εκτός ενδείξεων, είτε μετά από έγκριση της επιτροπής του ιδρύματος
(Αθήνας-Θεσσαλονίκης) είτε μετά από προσκόμιση έγκρισης ατομικής
παρηγορητικής θεραπείας Ε.Ο.Φ. (ή πρώιμης πρόσβασης σε φάρμακα ανθρώπινης
χρήσης). Τα παραπάνω ισχύουν για ασθενείς που βρίσκονται ήδη σε θεραπεία με
φάρμακα για μη εγκεκριμένες ενδείξεις και έχουν έγκριση παρηγορητικής θεραπείας
Ε.Ο.Φ. ή έγκριση επιτροπής φαρμάκων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Αθήνας-Θεσσαλονίκης).
Εξαιρετικές δε περιπτώσεις θα εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρμάκων του ΙΚΑ κατά
τη μεταβατική περίοδο.
Στο προηγούμενο έγγραφο του οργανισμού (Γ55/780) γίνεται σαφές ότι σύμφωνα με τη
νομοθεσία (Ν.3816/26-01-2010, ΦΕΚ Α’6) οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
συμπεριλαμβανομένου και του ΙΚΑ, εγκρίνουν και εξοφλούν μόνο συνταγές που
περιλαμβάνουν φάρμακα που περιέχονται σε κατάλογο συνταγογραφούμενων
φαρμάκων και μόνο για τις εγκεκριμένες ενδείξεις όπως αυτές καθορίζονται στην
περίληψη χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού προϊόντος. Συνεπώς πλην της
παραπάνω προσωρινής εξαίρεσης για φάρμακα «παρηγορητικής θεραπείας» (σε ασθενείς
πασχόντων από νόσο που δημιουργεί χρόνια ή σοβαρή αναπηρία ή κίνδυνο ζωής για την
οποία δεν έχει επιτευχθεί ικανοποιητική θεραπεία με εγκεκριμένα φάρμακα) σε ασθενείς
που βρίσκονται ήδη σε θεραπεία, δεν θα εξοφλούνται φάρμακα συνταγογραφούμενα
εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων με συνυπευθυνότητα του συνταγογράφοντος ιατρού.
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ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΗΣΥΦΑ
Σχετικά με τη σύγχυση που επικράτησε για τα σκευάσματα Salospir GR.TAB. 80mg,
100mg, 160mg, 325mg, 500mg και Trebon-N GRA.OR.sus.100mg/sachet, 200mg/sache,
διασαφηνίζεται και από το ΙΚΑ ότι τα φάρμακα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στα
ΜΗΣΥΦΑ (τα σκευάσματα Salospir που αναφέρονται στον κατάλογο δεν είναι
εντεροδιαλυτά αλλά απλά) και επομένως αποζημιώνονται από τον οργανισμό. Επίσης
όπως σας αναφέρουμε και παρακάτω, η γαστροανθεκτική ασπιρίνη 100mg 300mg και
ασπιρίνη extra θα εξοφλούνται κανονικά παρόλο που φέρουν καφέ κουπόνι.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΚΑ
Το ΙΚΑ με επιστολή του προς τον ΠΦΣ, μας ενημερώνει ότι σύντομα θα είναι δυνατή η
ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή λογαριασμών ΙΚΑ. Συγκεκριμένα οι
συμβεβλημένοι φαρμακοποιοί μετά από μια αρχική διαδικασία πιστοποίησης θα έχουν τη
δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν:
1. Ηλεκτρονικής υποβολής και κατάθεσης ΣΚΠ με τους παρακάτω τρόπους:
α) καταχώρηση τα στοιχεία μηνός σε ειδικά διαμορφωμένη φόρμα (με αυτόματο έλεγχο
ικανοποίησης όλων των θεσμοθετημένων κανόνων-ελέγχων) και υποβολής αυτής.
β) ηλεκτρονικής υποβολής αρχείου Συγκεντρωτικής Κατάστασης παραγόμενου από τα
σε λειτουργία λογισμικά φαρμακείων. Σε κάθε περίπτωση ο φαρμακοποιός θα μπορεί να
εκτυπώσει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα Συγκεντρωτική Κατάσταση για να την
υπογράψει και να τη συμπεριλάβει στην υποβολή των μηνιαίων στοιχείων προς το
κέντρο υποβολής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Αναζήτησης, προβολής και εκτύπωσης ΣΚΠ προηγούμενων μηνών.
3. Άμεσης λήψης πληροφοριακού υλικού (Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις κ.λπ.)
Η εφαρμογή αυτή θα είναι διαθέσιμη το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2010 και δεν
αλλάζει τη σημερινή διαδικασία υποβολής των ΣΚΠ και Συνταγών.
Για την χρήση της εφαρμογής δεν απαιτείται από πλευράς φαρμακείων τίποτα άλλο
εκτός από έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet.
ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συνάδελφοι όπως μας πληροφορεί και ο Παννελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σε
έγγραφό του στις 30 Ιουλίου 2010, εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 5 Αυγούστου 2010 νέα αγορανομική διάταξη
στην οποία προβλέπεται νέα τιμή λιανικής πώλησης για τα 89 φάρμακα υψηλού
κόστους (νοσοκομειακά όπως είθισται να χαρακτηρίζονται) από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η λιανική τιμή πώλησης ορίζεται ως η νοσοκομειακή
τιμή (που αντιστοιχεί στη χονδρική τιμή μείον 13%) στην οποία προστίθεται 2,5%
κέρδος φαρμακέμπορου (από 6,5% περίπου που ισχύει) και επί της τιμής που
προκύπτει (τιμή κτήσης για εμάς) προστίθεται 18% ως ποσοστό κέρδους
φαρμακοποιού (από 35% που ισχύει) και ο ΦΠΑ. Επιπλέον δεν εφαρμόζεται για τα
φάρμακα αυτά η έκπτωση που προβλέπεται για τα υπόλοιπα φάρμακα (δηλαδή ανώτατη
έκπτωση 5%). Όπως επισημαίνει και ο ΠΦΣ, το ποσοστό κέρδους του φαρμακείου
περιορίζεται στο ήμισυ περίπου, ελλοχεύει δε ο κίνδυνος εισαγωγής στη λίστα των 89
αυτών φαρμάκων και άλλων φαρμάκων. Ουσιαστικά καταστρατηγείται το
θεσμοθετημένο και επί χρόνια ισχύον σταθερό ποσοστό κέρδους. Ο ΠΦΣ στο ίδιο
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έγγραφο προτρέπει τους φαρμακοποιούς όλης της χώρας να ακυρώσουν στην πράξη την
αγορανομική αυτή διάταξη, μη χορηγώντας τα φάρμακα αυτά. Επιπλέον προτείνει στην
κυβέρνηση:
1) Διάθεση από τα φαρμακεία των περίπου 30 φαρμάκων που χορηγούνται σε
περιπατητικούς ασθενείς με το ίδιο ποσοστό κέρδους που ισχύει για όλα τα φάρμακα και
2) Να εκδοθεί απόφαση από τα ασφαλιστικά ταμεία με καθιέρωση ανώτατου πλαφόν
χορήγησης των φαρμάκων αυτών ανά ασφαλιστικό ταμείο π.χ. 3 νοσοκομειακά
φάρμακα, ανά φαρμακείο, ανά ταμείο κάθε μήνα.
Η νέα αγορανομική διάταξη ισχύει από 1ης Σεπτεμβρίου 2010.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο (E.C.J) απέρριψε με απόφαση του στις 2-7-2010, το αίτημα
για λήψη μέτρων που θα «άνοιγαν» τα ωράρια των φαρμακείων και απεφάνθη ότι η
ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν είναι εφαρμόσιμη στα εθνικά συστήματα που κανονίζουν τις
ώρες λειτουργίας και τις διακοπές των φαρμακείων και όπου υπάρχουν εξαιρέσεις στα
συστήματα αυτά. Η απόφαση αυτή στην οποία επιχειρηματολόγησε και ο Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός Σύλλογος συνάδει και με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Σε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας που μας κοινοποιεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Μαγνησίας, επισημαίνεται ότι μετά από παράπονα πολιτών τόσο λόγω του μικρού
αριθμού διανυκτερευόντων φαρμακείων όσο και της σύγχυσης που δημιουργούν οι
σημάνσεις (σταυροί) που παραμένουν ανοιχτοί σε μη διανυκτερεύοντα φαρμακεία, θα
πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αύξησης του αριθμού διανυκτερευόντων
φαρμακείων καθώς και να δοθούν οδηγίες έτσι ώστε οι φωτεινές σημάνσεις να μη
λειτουργούν εκτός ωραρίου σε περίπτωση μη διανυκτέρευσης. Από το έγγραφο αυτό
συνάδελφοι, είναι εμφανές ότι αφενός μεν θα πρέπει όλοι να σεβόμαστε τη
φαρμακευτική νομοθεσία και να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που ορίζει, αλλά και ότι
θα ασκηθούν και σε τοπικό επίπεδο ενδεχομένως πιέσεις για αύξηση του αριθμού
διανυκτερευόντων φαρμακείων.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
Συνάδελφοι, η Ελληνική Εταιρία Εθνοφαρμακολογίας διοργανώνει στις 9 & 10
Οκτωβρίου στη Λειβαδιά, επιστημονική διημερίδα με θέμα: «ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ». Το θέμα θα αναπτυχθεί από
ανθρωπολογικής, φαρμακογνωστικής και θεραπευτικής απόψεως. Για δηλώσεις
συμμετοχής επικοινωνήστε με την κ. Καμπουράκη στο τηλέφωνο 210 9968507 ή με τη
γραμματέα του ΦΣΜ Γεωργία Τσάτσου.
23ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Στις 4 έως 7 Νοεμβρίου 2010 θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο MACEDONIA PALACE στη
Θεσσαλονίκη το 23ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Λεπτομέρειες για το
πρόγραμμα και τη συμμετοχή μπορείτε να λάβατε από τα γραφεία του Συλλόγου
7

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου
Κιλκίς, ο Ιατρικός Σύλλογος Κιλκίς και ο
Φαρμακευτικός Σύλλογος Κιλκίς, βρίσκονται στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την έναρξη
λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ» στην πόλη του Κιλκίς,
επί της οδού Σπάρτης 13. Οι πολύμηνες προσπάθειες των παραπάνω φορέων είχαν σαν
αποτέλεσμα την ολοκλήρωση των διαδικασιών και των εργασιών του Κ.Ι.Φ, το οποίο θα
αρχίσει να λειτουργεί από το μήνα Σεπτέμβριο 2010.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΦ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΟΦ στις 14-6-2010 αναφέρεται ότι ο ΕΟΦ θα
εγκρίνει συσκευασίες οι οποίες καλύπτουν τη μηνιαία θεραπεία (28 ή 30 μονάδες δόσης)
ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποκλίνει από το
θεραπευτικό σχήμα.
Τα γενόσημα φάρμακα υποχρεούνται να έχουν ως αναφορά το πρωτότυπο ιδιοσκεύασμα.
Για χρόνιες ασθένειες μπορεί μεν να συνταγογραφείται τρίμηνη θεραπεία η οποία όμως
θα εκτελείται σε μηνιαία βάση. Κατά συνέπεια
δεν κρίνεται απαραίτητη η
διαφοροποίηση των ανωτέρω για τις χρόνιες ασθένειες. Συσκευασίες υπερδιπλάσιες
της μηνιαίας θεραπείας και έως 500 μονάδες δόσης, μπορούν να εγκρίνονται μόνο
ως νοσοκομειακές συσκευασίες, για λόγους καθαρά χρηστικούς. Συνάδελφοι
προφανώς αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν θα εγκρίνεται η κυκλοφορία ιδιοσκευασμάτων
που περιέχουν περισσότερα από 30 μονάδες δόσης.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ
Ο ΕΟΦ με έγγραφό του προς την εταιρία Bayer, το οποίο κοινοποιήθηκε και στους κατά
τόπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, ενημερώνει ότι: τα προϊόντα Ασπιρίνη
γαστροανθεκτική 100mg (προσοχή όχι απλή) & 300mg και Aspirin extra για τα
οποία ο τρόπος διάθεσης τροποποιήθηκε από «χωρίς ιατρική συνταγή» σε «με ιατρική
συνταγή», θα αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία παρόλο ότι φέρουν καφέ
κουπόνι.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ-ΜΠΛΟΚ
Η Διεύθυνση Υγείας Κοζάνης μας ενημερώνει ότι απωλέσθη το μπλοκ ναρκωτικών με
κόκκινη σφραγίδα με αριθμό 2644-2689 του ιατρού Σιμελίδη Δημητρίου Δ/ντη του
παθολογικού τμήματος του Γ.Ν. Κοζάνης.

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ
ONOMA

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΟΦ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
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ΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ
MMR-II ενέσιμο
λυόφιλο
5000TCID/DOSE

VIANEX A.E.

ZALMEX ΔΙΣΚΙΟ
5mg/tab και
100mg/tab

DEMO

STRATTERA
Hardcaps 5mg/tab

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ
ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ

MUCOSOLVAN
SYR.15mg/mL
ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΦΛ 250mL

BOEHRINGER
INGELHIME
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(κατόπιν αίτησης της
εταιρίας)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(κατόπιν αίτησης της
εταιρίας)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(κατόπιν αίτησης της
εταιρίας)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία
Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία
Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία
Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία
Έλεγχος
συγκεκριμένων
παρτίδων δραστικής
πρώτης ύλης
Έλεγχος
συγκεκριμένων
παρτίδων δραστικής
πρώτης ύλης

DALACIN-C Gel
1% TB 30G

0A1KK,
0A2JX

PHIZER HELLAS
AE

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ

DALACIN-C Sol.
Ext. Use 1% Fl.
30mL

0A4WS,
0A6RW

PHIZER HELLAS
AE

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ

DALACIN-C
VAG.CR 2% TB
40G

0A1D7,
0A2Y4

PHIZER HELLAS
AE

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ

Έλεγχος
συγκεκριμένων
παρτίδων δραστικής
πρώτης ύλης

ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Αλλοίωση χρώματος
και περιεχομένου
κάψουλας σε
κλειστά δείγματα

08L13206

VIANEX A.E.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(κατόπιν αίτησης της
εταιρίας)

Ο αιμοδότης από τον
οποίο
παρασκευάστηκε
εκδήλωσε
σποραδική ασθένεια
Creutzfeldt Jacobs

FN9255

ALAPIS ABEE

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Υψηλά ποσοστά
κρυστάλλωσης του
διαλύματος

SAROTEN Retard
25mg

WILFACTIN EXP
GRC

IOPAMIDO
gastro 20mL

10194
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ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Υψηλά ποσοστά
κρυστάλλωσης του
διαλύματος

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ

ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Σκουρόχρωμες
κηλίδες στην
επιφάνεια των
καψουλών

MEDILAX
μικροκλύσματα
χαμομήλι και μολόχα

ΤΣΕΤΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
INTERMED

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Φέρουν
αδικαιολόγητα τη
σήμανση CE ενώ δεν
πρσκομίστηκαν
νεώτερα στοιχεία
στον ΕΟΦ

LIPO PAD
ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ
ΚΑΙ ΠΑΝΕΣ
ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ

LIBO CARE A.E.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Δε φέρουν τη
σήμανση CE

IOPAMIDO
gastro 50mL

FN9358

ALAPIS ABEE

ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ
Ταινίες μέτρησης
σακχάρου
ACCUCHECK
AVIVA 50 strips
DAYNAMIC CAPS

201849
202158
202198
202217

ROCHE
DIAGNOSTICS
GmbH

L8288/1

POWER HEALTH
HELLAS AEBE

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Η Σοφια Πιτσαβα .Βοηθος φαρμακειου, ζητεί εργασί. τηλ. 6942600862 και 2421067296

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

Ματσιόλης Κων/νος

Η Γραμματέας

Γεωργία Τσάτσου
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