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Συνάδελφοι φτάσαμε στην τελική ευθεία σε ότι αφορά στις αποφάσεις της κυβέρνησης για 
το μέλλον μας, για την ζωή μας, για το αύριο το δικό μας και των παιδιών μας. Από μέρα σε 
μέρα  θα  περιμένουμε  εξαγγελίες  της  κυβέρνησης    που  θα  είναι  καθοριστικές  για    την 
πορεία του  κλάδου μας από εδώ και μπρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέχρι σήμερα , παρά 
το  γεγονός ότι υποστήκαμε  τεράστιες  ζημιές από  την μείωση  των  τιμών  των   φαρμάκων, 
από  την  μείωση  των  αποθεμάτων  μας  από  την  ζημία  που  είχαμε  από  την  αλλαγή  της 
συνταγογραφησης  και  τέλος  από  την  αλλαγή  της  πολιτικής  της  κυβέρνησης  στα  ακριβά 
φάρμακα  καταφέραμε έστω και οριακά  και επιζήσαμε. Όμως τώρα αυτά όλα τα ξεχνάμε 
και από μέρα σε μέρα αναμένουμε, το τελικό χτύπημα στον κλάδο μας. Κάποιοι λένε ότι 
αυτό  θα  γίνει  μετά  τις  αυτοδιοικητικές  εκλογές.  Υπάρχει  όμως  το  Μνημόνιο  που  
προσδιορίζει  τις  ημερομηνίες  που  πρέπει  να  γίνουν  οι  αλλαγές  που  προβλέπονται  από 
αυτό.  Αυτό  που  εμείς  αυτό  το  διάστημα  μπορούμε  να  κάνουμε  είναι,  να  είμαστε 
συσπειρωμένοι  περισσότερο  από  κάθε  άλλη  φορά  γύρω  από  τον  Σύλλογο  μας,  να 
είμαστε καλά ενημερωμένοι,  και να είμαστε έτοιμοι  να ανταποκριθούμε μαζί με όλους 
τους συναδέλφους μας στην απάντηση που θα δώσουμε σαν κλάδος πανελλαδικά στα 
μετρά  που  η  κυβέρνηση  θα  επιλέξει.  Πάντως  πριν  λίγες  μέρες    στις  2/10/10  στην 
έκτακτη  Γ.Σ.  του  ΠΦΣ  στην  Αθήνα  αποφασίσαμε  ομόφωνα  τα  κάτωθι:  Να 
εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. να κινηθεί ανάλογα με την εξέλιξη στο θέμα των μεγάλων 
καθυστερήσεων  των  ασφαλιστικών  ταμείων  και  ιδίως  του  ΟΠΑΔ,  μετά  την  1/11/2010, 
οπότε θα  εξαγγελθεί η αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης. Να ζητήσει από όλους μας 
την ύψιστη αγωνιστική επαγρύπνηση απέναντι στις απειλές που δέχεται το φαρμακευτικό 
επάγγελμα.  Να  είμαστε  έτοιμοι  για  αγωνιστικές  κινητοποιήσεις  κυλιόμενων  διήμερων 
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απεργιών στην περίπτωση που απειληθούν ζωτικά και καίρια σημεία της ίδιας της ύπαρξης 
των φαρμακείων (π.χ. ποσοστό κέρδους, σταθερή Λ.Τ. φαρμάκων).Ο Π.Φ.Σ. παρακολουθεί 
από  κοντά  τις  εξελίξεις  σ΄  όλους  τους  τομείς  της  επαγγελματικής  μας  ζωής  που 
επηρεάζονται  από  το  μνημόνιο  ,  έχει  πλήρη  προετοιμασία  επιχειρημάτων  και  έρχεται 
αντιμέτωπος  με τον σκληρό προπαγανδιστικό μηχανισμό των περισσοτέρων media Με τις 
πληρωμένες   καταχωρήσεις  στον  Τύπο  και  τις  συνεχείς  επαφές  με  τους  συναρμοδίους 
Υπουργούς  αναδεικνύει  την  πραγματικότητα  που  αφορά  όχι  μόνο  τους  φαρμακοποιούς  
αλλά  και  τους  πολίτες. Μας  καλεί  να  κινηθούμε  άμεσα  τοπικά  στους  Βουλευτές   της 
περιφέρειάς μας και στα media με βάση το υλικό που μας έχει σταλεί. Κύρια θέση μας 
είναι να αποδειχθεί περίτρανα, ότι ο κλάδος μας έδωσε ήδη περισσότερο από κάθε άλλο 
την  βοήθειά  του  να  ξεπερασθεί  η  κρίση.  Από  εδώ  και  πέρα  είναι  εφικτή  η  απειλή  να 
κλείσουν  πολλά  φαρμακεία  και  να  προσφερθεί  το  επάγγελμα  σε  μεγάλα  ιδιωτικά 
συμφέροντα. 

Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Συνάδελφοι όπως γνωρίζετε στο τέλος του μήνα τελειώνει η τριετής θητεία του παρόντος 
Δ.Σ. και θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλιου, 
Πειθαρχικού  Συμβούλιου  και  εκπρόσωπων  του  Φαρμακευτικού  Συλλόγου  Μαγνησίας 
στον  Πανελλήνιο  Φαρμακευτικό  Σύλλογο.  Έτσι  λοιπόν  έχουμε  εκλογές  την  Κυριακή  21 
Νοέμβριου  2010  και  σε  περίπτωση  μη  απαρτίας  την  ερχόμενη  Κυριακή  28  Νοεμβρίου 
201,  στα  γραφεία  του  Φαρμακευτικού  Συλλόγου  Μαγνησίας.  Έχει  ήδη  αναρτηθεί  στα 
γραφεία του Συλλόγου μας κατάλογος με τα ονόματα των μελών μας που έχουν δικαίωμα 
ψήφου.  Συνάδελφοι επειδή το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έντονη φημολογία για το 
θέμα του ΕΝΙΑΙΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ, ότι δηλαδή κάποιοι το θέλουν και κάποιοι όχι, θέλουμε 
να σας ενημερώσουμε ότι ΟΛΟΙ μας θέλουμε το ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, όμως σύμφωνα με 
το μνημόνιο των εκλογών, οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι που έχουν μέχρι 50 μέλη έχουν ένα 
ενιαίο  ψηφοδέλτιο.  Οι  Φαρμακευτικοί  Σύλλογοι  που  έχουν  πάνω  από  50  μελή  όμως, 
όπως  ο  δικός  μας,  πρέπει  να  έχουν  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  συνδυασμούς  υποψηφίων,  δηλαδή 
παρατάξεις.  Υποχρεωτικά  δε  το  κάθε  ψηφοδέλτιο  μπορεί  να  περιλαμβάνει  το  πολύ  9 
υποψήφιους  όσα  ακριβώς  είναι  και  τα  μέλη  που  εκλέγονται  για  το  Δ.Σ.  Στην  περίπτωση 
δηλαδή ενός ενιαίου ψηφοδελτίου , τα 9 μέλη που θα αποτελέσουν το Δ.Σ. θα είναι εκ των 
προτέρων  καθορισμένα  αποκλείοντας  έτσι  την  συμμετοχή  άλλων  συναδέλφων  που  θα 
ήθελαν  να  προσφέρουν  .  Για  αυτό  τον  λόγο  είχε  αποτύχει  παλιότερη  προσπάθεια 
δημιουργίας  ενιαίου  ψηφοδελτίου  στον  Σύλλογο  μας.  Επιπλέον  όλων  αυτών  που  σας 
αναφέρουμε είναι και  το γεγονός ότι  το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει ένα αρκετά 
καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των μελών του Δ.Σ.  και αυτό το κλίμα 
γίνεται αντιληπτό από όλα τα μέλη του Φ.Σ.Μ. Άρα αυτό από μόνο του πιστοποιεί ακόμα 
περισσότερο  την  άποψη  ότι  όλοι  μας  θέλουμε  το  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  και  αν  ο 
Πανελλήνιος  Φαρμακευτικός  Σύλλογος  προτείνει  και  πετύχει  την  αλλαγή  του  νόμου, 
εμείς, ο Σύλλογος μας θα είμαστε οι πρώτοι που θα ανταποκριθούμε άμεσα. Συνάδελφοι  
στον  Σύλλογό  μας,  οι  αρχαιρεσίες  διεξάγονται  με  το  σύστημα  των  συνδυασμών  και  οι 
υποψήφιοι  σύμβουλοι  ή  αντιπρόσωποι  βάζουν  υποψηφιότητα  προ  τριάντα  (30)  ημερών, 
και  με  γραπτή  δήλωσή  τους  μετέχουν  ενός  συγκεκριμένου  συνδυασμού.  Δηλαδή  για  τις 
εκλογές  της  21ης  Νοεμβρίου  του  2010,  οι  υποψηφιότητες  πρέπει  να  κατατεθούν  το 
αργότερο  έως  και  την  20‐10‐2010  ημέρα  Τετάρτη.  Απαγορεύεται  στους  υποψηφίους  να 
μετέχουν  σε  περισσότερους  του  ενός  συνδυασμού  (περί  αυτού υποβάλλουν  δήλωση στο 
Σύλλογο  μαζί  με  τα  υπόλοιπα  δικαιολογητικά).  Παραθέτουμε  τα  βασικά  σημεία  της 
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ισχύουσας  νομοθεσίας,  για  να  ενημερωθείτε  ως  προς  τις  ενέργειες  των  υποψηφίων. 
Δικαίωμα υποβολής  υποψηφιότητας  έχουν  όλα  τα μέλη  του Φ.Σ.Μ.  ανεξαρτήτως  χρόνου 
λειτουργίας του φαρμακείου τους (άρθρο 21, ν. 3601/28), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 8 του Ν.1384/38.Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3601/28: 

«Για  να  εκλεγεί  κάποιος  μέλος  του  Συμβουλίου,  απαιτείται  α)  Να  είναι  διπλωματούχος 
φαρμακοποιός και να είναι μέλος του Συλλόγου μας μέχρι την ημερομηνία ανάρτησης του 
Πίνακα των Μελών του συλλόγου μας, β) Να έχει εκπληρώσει στρατιωτική του υποχρέωση 
ή  να  απηλλάγη  νομίμως  ταύτης.  γ)  Να  μη  στερείται  της  ελευθέρας  διαχειρίσεως  της 
περιουσίας  του δ) Να μην  καταδικάσθηκε    σε  εγκληματική ποινή συνεπαγομένη  τας υπό 
των άρθρων 22 και 24 του Ποινικού Νόμου, προβλεπόμενες τοιαύτες, ή να μη διατελεί υπό 
κατηγορία συνεπαγομένη τοιαύτην ποινή, δια παραπεμπτικού βουλεύματος ε) Να κέκτηται 
τω κατά τον παρόντα νόμο εκλογικών του δικαιωμάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι να 
προμηθευτούν  εγκαίρως  τα  έντυπα  για  την  κατάθεση  των  υποψηφιοτήτων  (έντυπο 
ψηφοδελτίου και υπεύθυνες δηλώσεις).Ποιοι εκλέγονται‐ Η διαδικασία: Κάθε συνδυασμός 
θα  περιλαμβάνει  υποψηφίους  μέχρι  του  αριθμού  των  συμβούλων  ή  των  αντιπροσώπων 
που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή:1. Εννέα (9) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Φ.Σ.Μ. 2. Τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη για το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
του Φ.Σ.Μ. 3. Τέσσερες (4) τακτικούς και Τέσσερες (4) αναπληρωματικούς αντιπροσώπους 
του Συλλόγου μας στον Π.Φ.Σ.  Είκοσι  (20) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες,  το Διοικητικό 
Συμβούλιο  του  Φ.Σ.Μ.  θα  συνέλθει  σε  συνεδρίαση  και  θα  αποφασίσει:  Αιτιολογημένα, 
αφού  λάβει  υπόψη  του  τις  διατάξεις  του  άρθρου  21  τουΝ.3601/28,  όπως  τούτο 
αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  8  του  Α.Ν.  1384/38  και  του  άρθρου  37  τουΝ.1316/83 
(Προσόντα  υποψηφίων),  την  ανακήρυξη  των  υποψηφίων.  Θα  τυπωθούν  δύο  ειδών 
ψηφοδέλτια:  Το  ένα  θα  περιλαμβάνει  τους  υποψηφίους  για  το  Διοικητικό  και  το 
Πειθαρχικό  Συμβούλιο  και  το  άλλο  τους  υποψηφίους‐αντιπροσώπους  για  τον  Π.Φ.Σ.  Τα 
ψηφοδέλτια στο επάνω μέρος θα αναγράφουν την ονομασία του Συλλόγου, τη χρονολογία 
διενέργεια  των  εκλογών,  το  όνομα  του  συνδυασμού  και  συνεχεία  τα  ονόματα  των 
υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Η εκτύπωση των ψηφοδελτίων γίνεται από το Σύλλογο. 
Τα  ψηφοδέλτια  στη  συνέχεια  παραδίδονται  στην  Περιφέρεια,  όπου  σφραγίζονται  με  τη 
σφραγίδα  της.  Ψηφοδέλτια  που  δεν  έχουν  τη  σφραγίδα  της  Περιφέρειας  είναι  άκυρα. 
Συμμέτοχη  στις  αρχαιρεσίες.  Για  τη  Γενική  Συνέλευση  των  αρχαιρεσιών  της  21ης 
Νοεμβρίου 2010, θα σας σταλούν ατομικές προσκλήσεις. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι βάσει των 
διατάξεων των νόμων 3601/1928, άρθρο 31 και 328/76 άρθρο 1, η συμμετοχή των μελών 
του Συλλόγου στις αρχαιρεσίες είναι υποχρεωτική και ότι εκείνοι που δεν θα ψηφίσουν θα 
διωχθούν πειθαρχικά βάσει του ν. 3601/28. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Μ. 

Συνάδελφοι την Δευτέρα 4 0κτωμβριου 2010 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. του 
Συλλόγου μας . Η παρουσία των μελών του συλλόγου μας, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
όλων στην Γ.Σ. ήταν αρκετά ικανοποιητική. Ήταν η πλέον επιτυχημένη Γ.Σ των τελευταίων 
ετών. Στην Γ.Σ. πάρθηκαν μετά από συζήτηση οι κάτωθι αποφάσεις: 

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός για το έτος 2011.Για την Εξελεγκτική Επιτροπή για τον έλεγχο 
του ταμείου για το έτος 2011 εκλέχθηκαν οι κάτωθι συνάδελφοι.: Κουρουμαλος  Διονυσης, 
Βυζιωτης Πολυχρονης  και Μουλατζικου Κατερινα.  Στην συνέχεια  έγινε μια αρκετά  γόνιμη 
συζήτηση ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και στα μέλη της Γ.Σ.σχετικα με την 
πορεια  του  κλαδου  .  Ακούστηκαν  αρκετές  απόψεις  συναδέλφων,  που  αφορουν  την  
τρέχουσα κατάσταση του κλάδου μας και απαντήθηκαν αρκετά από τα ερωτήματα και τις 
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απορίες των συναδέλφων. Κοινή άποψη όλων είναι ότι ο κλάδος μας είναι σε ετοιμότητα  
και  ομοψυχία  προκειμένου  να  απαντήσει  στα  μέτρα  που  η  κυβέρνηση  ετοιμάζεται  να 
ανακοινώσει για τον κλάδο μας. Εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να είναι σε στενή επαφή με το Δ.Σ. 
του  Π.Φ.Σ  και  να  αντιδράσουμε  άμεσα  και  συντονισμένα  στην  όποια  κινητοποίηση 
πανελλαδικά αποφασισθεί από τον Π.Φ.Σ.  Σε ότι αφορά τη επεξεργασία και δημιουργία   
του  πίνακα  των  εφημεριών  για  την  καινούργια  χρονιά  του  2011,  αποφασίστηκε  να 
συνεχίσει να ισχύει η ιδία διαδικασία που ισχύει κάθε χρόνο. Η νέα αυτοδιοικητική αλλαγή 
, προς το παρόν δεν αλλάζει τις εφημερίες των φαρμακείων  .Έτσι λοιπόν και για το 2011, 
τον πίνακα των εφημεριών θα τον αναλάβουν να τον ετοιμάσουν, όπως και πέρσι τα μέλη 
του Δ.Σ. του συλλόγου μας . Για τις απαλλαγές από τον νέο πίνακα των εφημεριών, για το 
2011  όπως  σας  έχουμε  ήδη  ενημερώσει  θα  είναι  δεκτές  όσες  απαλλαγές  έλθουν  στο 
Σύλλογο,  μέχρι  την  Τέταρτη  20  Οκτώβριου  2010.  Σε  ότι  αφορά  το  ΕΤΑΑ  και  την  λήψη 
απόφασης για  την εφαρμογή ή μη  της συλλογικής σύμβασης με  το συγκεκριμένο  ταμείο, 
αποφασίστηκε,  να  ζητηθεί  από  τους  τομείς  των  Νομικών‐Μηχανικών–Υγειονομικών  να 
απαντήσουν  γραπτώς  ότι  θα  είναι  συνεπείς  με  τις  υποχρεώσεις  τους,  δηλαδή  την 
εξόφληση σε 30 ημέρες, σύμφωνα με τον νόμο των λογαριασμών μας, και στην περιπτωση 
που αυτό γίνει αποδεκτό και από τους τρεις τομεις του ΕΤΑΑ και απαντησουν θετικα, τότε 
το  Δ.Σ  θα  συζητήσει  την  ενεργοποίηση  της  σύμβασης  και  την  επί  πιστώσει  εκτέλεση 
συνταγών  ΕΤΑΑ.  Σε  ότι  αφορά  στο  ταμείο  του  Λιμενικού  Σώματος  και  την  εκ  νέου 
εφαρμογή  της  σύμβασης,  αποφασίστηκε  να  συνεχίσουμε  την  μη  χορήγηση  επί  πιστώσει 
φάρμακων, επειδή συνεχίζεται από την πολιτεία η εξόφληση των λογαριασμών να γίνεται 
μέσω των Δημοσίων Ταμείων με συνέπεια να μην είναι εφικτή η εφαρμογή πληρωμών που 
η πολιτεία έχει προτείνει, βάσει του νόμου, δηλαδή την εξόφληση των λογαριασμών των, 
φαρμακείων σε 30 ημέρες μετά την υποβολή των λογαριασμών. Συνάδελφοι οι καιροί  που 
περνάμε,  έχουν  σαν  κύριο  χαρακτηριστικό  την  οικονομική  ασφυξία  των  επιχειρήσεων 
μας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ζητάμε από όλους τους εμπλεκόμενους με εμάς 
Οργανισμούς και Υπηρεσίες να είναι συνεπείς με  τις υποχρεώσεις  τους όπως απαιτούν 
και από εμάς τους φαρμακοποιούς το ίδιο να είμαστε. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ. 

Στις  20  Σεπτεμβρίου  2010  πραγματοποιήθηκε  με  επιτυχία  εκδήλωση  του  Συλλόγου  μας 
σχετικά με  το  κάπνισμα,  στα πλαίσια  της  συμμετοχής  του  κλάδου μας  στην  ενημερωτική 
καμπάνια   του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με θέμα «Κόψε το κάπνισμα‐Ρώτα 
τον  φαρμακοποιό  σου»,  στο  ξενοδοχείο  ΞΕΝΙΑ  ΒΟΛΟΥ.  Ήταν  μια  ακόμη  προσπάθεια  του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας για την συμβολή του στην προσπάθεια επίλυσης των 
προβλημάτων της κοινωνίας, μιας που η απαγόρευση του καπνίσματος είναι πράγματι ένα 
από τα πολλά και μεγάλα καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΓΑ 

Συνάδελφοι για το επόμενο διάστημα , θα υποβάλλονται οι λογαριασμοί ΟΓΑ  μέχρι και την 
6η  ημέρα  κάθε  μήνα  επειδή  απουσιάζει  η  μια  υπάλληλος  και  έρχεται  από  την    Λάρισα 
αντικαταστάτρια αυτής. Σε περίπτωση που η 6η ημέρα είναι αργία τότε θα ισχύει η πρώτη 
εργάσιμη  αμέσως μετά. 
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ΑΝΤΙΓΡΙΠΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ  Ι.Κ.Α   

Το Ι.Κ.Α με έγγραφο του, μας ανακοινώνει ότι διατίθεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία άνευ 
συμμετοχής  το κοινό  εμβόλιο  γρίπης  για  τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις  ομάδες 
υψηλού κινδύνου.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

Συνάδελφοι από την Δ/νη  Υγείας της Ν.Α.Μ. μας ενημερώνουν ότι συνταγές ναρκωτικών οι 
οποίες  αναγράφονται  από  ιατρούς  χωρίς  να  πληρούνται  οι  διατάξεις  που  προβλέπονται 
από την Νομοθεσία (δεν φέρουν την διπλή κόκκινη γραμμή , οι ειδικές συνταγές δεν είναι 
θεωρημένες από την Δ/νση Υγείας , δεν φέρουν αρίθμηση κ.λ.π.) θεωρείται παράβαση των 
σχετικών διατάξεων  και επιφέρει αυστηρές κυρώσεις.    

Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Συνάδελφοι,  παρακάτω  συνοψίζονται  διευκρινήσεις  και  κανονισμοί  ανά  ασφαλιστικό 
ταμείο  που  αφορούν  στην  χορήγηση  των  89  φαρμάκων  υψηλού  κόστους  (ΝΕΑ  κ.υ.α. 
Φ.8000/οικ.22101/2493/27‐8‐2010,ΦΕΚ 1326 για τον νόμο 3816/2010). 

Όπως  αναφέρεται  και  σε  έκτακτη  έγγραφη  ενημέρωση  που  λάβατε  με  ημερομηνία  13 
Σεπτεμβρίου 2010  μαζί με  τη σχετική υπουργική απόφαση,  τροποποιήθηκε η παλαιότερη 
υπουργική απόφαση που αφορούσε στα φάρμακα αυτά, ενόψει της υποτίμησης τους στη 
νέα αγορανομική διάταξη  Σεπτεμβρίου.  Συγκεκριμένα προσοχή πρέπει  να δοθεί  στα  εξής 
σημεία: 

1. Η  ισχύς  της  αποφάσεως  ισχύει  από  δημοσιεύσεως  του  νέου  Δελτίου  Τιμών  με 
αριθμό 04/2010 και συγκεκριμένα από 8‐9‐2010. 

2. Οι  συνταγές  με  τα  αναφερόμενα  στην  ανωτέρω  Κ.Υ.Α.  φαρμακευτικά  
ιδιοσκευάσματα συνοδεύονται από γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού που έκανε 
τη διάγνωση σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική και όπου απαιτείται από την 
άδεια  κυκλοφορίας  του  φαρμάκου,  από  το  ειδικό  έντυπο  διάθεσής  τους.  Η 
γνωμάτευση μπορεί να είναι θεωρημένο φωτοαντίγραφο και ισχύει για όσο χρόνο 
αναφέρει  ο  γιατρός  και  όχι  πλέον  του  έτους.  Αν  η  γνωμάτευση  δεν  αναφέρει 
χρονικό διάστημα διάρκειας της (μέγιστο για 1 χρόνο) τότε θα πρέπει κάθε φορά να 
εκδίδεται νέα. 

3. Τα φαρμακεία φυλάσσουν θεωρημένα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω συνταγών για 
2 χρόνια. 

4. Τα  εν  λόγω  φαρμακευτικά  ιδιοσκευάσματα  χορηγούνται  και  από  τα  ιδιωτικά 
φαρμακεία για τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία πλην του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ: παράγραφος 
4  της  παραπάνω  κ.υ.α.:    «  …οι  ασφαλισμένοι  του  ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ  προμηθεύονται  τα 
φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα  από το φαρμακείο του Ιδρύματος. Στην περίπτωση 
που δεν είναι δυνατή η διάθεση των εν λόγω ιδιοσκευασμάτων από το φαρμακείο 
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του ιδρύματος, τα προμηθεύονται από τα κρατικά νοσοκομεία της περιοχής τους…». 
Εν ολίγοις καθίσταται σαφές ότι αν το  ΙΚΑ «στερείται» θα πρέπει οι ασφαλισμένοι 
να  απευθυνθούν  στο  νοσοκομείο.  Σύμφωνα  δε  με  την  υπουργική  απόφαση,  τα 
κρατικά  νοσοκομεία  οφείλουν  να  διαθέτουν  επαρκή  αποθέματα  για  την 
εξυπηρέτηση  των ασθενών  τους  και  ιδιαίτερα  των  ειδικοτήτων  των  γιατρών  του 
Νοσοκομείου  τους.  Το  υποκατάστημα  ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Βόλου διαβεβαιώνει  ότι  διαθέτει 
αποθέματα των εν λόγω σκευασμάτων. 

5. Δεν απαιτείται η ένδειξη «στερείται»  για την χορήγηση των εν λόγω σκευασμάτων 
από  τα  ιδιωτικά φαρμακεία,  όπως προβλεπόταν από  την προηγούμενη υπουργική 
απόφαση. 

6. Οι  συνταγές  που  εκτελούνται  από  τα  ιδιωτικά  φαρμακεία  χρειάζονται  θεώρηση, 
εφόσον τα φάρμακα αυτά ξεπερνούν τα 150ευρώ. 

7. ΧΡΕΩΣΗ: Η χρέωση των ιδιοσκευασμάτων αυτών για τα ιδιωτικά φαρμακεία γίνεται 
στη νοσοκομειακή τιμή προσαυξημένη κατά 2,5% (κέρδος φαρμακεμπόρου) και επί 
της  τιμής που προκύπτει προσαυξημένης  κατά 18% ως  κέρδος φαρμακοποιού συν 
τον προβλεπόμενο ΦΠΑ. Συνάδελφοι προσοχή, η χρέωση των εν λόγω σκευασμάτων 
πρέπει να γίνεται στην τιμή που αναγράφεται στην αγορανομική διάταξη (σταθερή 
λιανική  τιμή)  και  όχι  με  υπολογισμούς  από  τιμή  τιμολογίου  διότι  ενδεχομένως  να 
προκύψουν διαφορές. Υπενθυμίζουμε ότι τόσο για τις Φαρμακαποθήκες όσο και για 
τις  εταιρίες,  δεν  επιτρέπεται  η  προβλεπόμενη  για  τα  υπόλοιπα  νόμιμη  έκπτωση 
προς τα φαρμακεία. Να επισημάνουμε δε, ότι σε βάρος των Συνεταιρισμών μας, οι 
εταιρίες  εκτός  του  ότι  ζητούν  άμεση  εξόφληση  για  τα  εν  λόγω  σκευάσματα, 
αφήνουν  να  εννοηθεί  στους  φαρμακοποιούς  ότι  τα  φάρμακα  αγοράζονται  από 
αυτούς  φθηνότερα,  ενώ  στην  πραγματικότητα  καρπώνονται  και  το  κέρδος  του 
φαρμακεμπόρου. 

8. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ:  Η  υπουργική  απόφαση  αναφέρει  σαφώς  ότι: «  για  λόγους 
διευκόλυνσης  του  ελέγχου    και  της  διαδικασίας  εκκαθάρισης  των  πληρωμών,  οι 
συγκεντρωτικές  καταστάσεις  με  τις  συνταγές  των  εν  λόγω  σκευασμάτων 
υποβάλλονται προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς τόσο από τα νοσοκομεία, όσο 
και από  τα  ιδιωτικά φαρμακεία σε  ξεχωριστό φάκελο  (εξαιρείται ο ΟΓΑ όπως θα 
δείτε  παρακάτω)  από  τυχόν  άλλες  απαιτήσεις  των  τελευταίων  από  τους 
Ασφαλιστικούς  Οργανισμούς.  Δηλαδή  θα  συντάσσεται  ξεχωριστή  αίτηση, 
ξεχωριστή  συγκεντρωτική  κατάσταση  με  ξεχωριστή  καταχώρηση  των  συνταγών 
από  τις  υπόλοιπες  και  ξεχωριστό  τιμολόγιο  (εξαιρείται  ο  ΟΓΑ).  Επίσης,  «ο 
ασφαλιστικός  φορέας  υποχρεούται  στην  άμεση  καταβολή  της  δαπάνης  και  στη 
συνέχεια  αν  προκύψουν  διαφορές  από  τον  έλεγχο  των  συνταγών  εκκαθαρίζονται 
στον  επόμενο  λογαριασμό».  Ο  φάκελος  κατάθεσης  των  εν  λόγω  συνταγών 
συνοδεύεται  και  με  συγκεντρωτική  κατάσταση  των  ασθενών  και  το  σύνολο  της 
δαπάνης. Επισυνάπτεται υπόδειγμα.  

Μετά  από  επικοινωνία  του  Συλλόγου  με  τα  τοπικά  υποκαταστήματα  των  οργανισμών 
προκύπτει ότι: 
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ΟΠΑΔ:  Κατατίθενται  ξεχωριστός  φάκελος  με  ξεχωριστή  συγκεντρωτική  κατάσταση  των 
φαρμάκων αυτών  (προφανώς για  τα μηχανογραφημένα φαρμακεία θα πρέπει μάλλον να 
είναι  χειρόγραφη  αφού  δεν  προβλέπεται  ακόμη  από  τα  λογισμικά  πεδίο  ξεχωριστής 
αναγραφής  νοσοκομειακών  φαρμάκων,  όπως  π.χ.  προβλέπεται  για  τις  κλινικές  του  ΙΚΑ), 
ξεχωριστό  τιμολόγιο  και  ξεχωριστή  αίτηση.  Παράκληση  του  ΟΠΑΔ  αποτελεί  η 
συγκεντρωτική  κατάσταση  για  τα  νοσοκομειακά  φάρμακα,  να  έχει  όσο  το  δυνατόν  ίδια 
δομή με την ως τώρα χρησιμοποιούμενη (μηχανογραφημένη ή μη). 

ΟΓΑ:  Δεν  θα  κατατίθεται  ξεχωριστός  φάκελος,  αλλά  θα  συμπληρώνεται  κανονικά  η 
συγκεντρωτική κατάσταση, δηλ. οι εν λόγω συνταγές θα αριθμούνται κανονικά μαζί με τις 
υπόλοιπες  και  θα  συμπεριλαμβάνονται  στο  συνολικό  αιτούμενο  ποσό.  Επίσης  στο  τέλος 
του «φύλλου λογαριασμός φαρμάκων ΟΓΑ» και κάτω από τη γραμμή με τον αριθμό 26 που 
συμπληρώνονται  τα  αναλώσιμα,  θα  πρέπει  να  αναγράφετε  για  στατιστικούς  λόγους 
ενδεικτικά  στη  σειρά  27  (στην  κενή   στήλη)  τον  συνολικό  αριθμό  των  συνταγών  με  τα 
ανωτέρω φαρμακευτικά προϊόντα και την συνολική αξία. Υπόδειγμα 

26  Αναλώσιμα διαβήτη         

27  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ  Αρ. φαρμάκων  5  αξία  5256,52 

           

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ         

ΜΕΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ         

ΥΠΟΛΟΙΠΟ         

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τα  φάρμακα  υψηλού  κόστους  θα  πρέπει  βάσει  των  ανωτέρω  να 
αναγράφονται  σε  ξεχωριστή  συνταγή  από  τα  υπόλοιπα  φάρμακα,  δεδομένου  ότι  θα 
καταχωρούνται και σε ξεχωριστές συγκεντρωτικές καταστάσεις. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΦΗΣΗ 

Από 18/10/2010 αρχίζει για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ η πανελλαδική εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης  φαρμάκων.  Το  σύστημα  δέχεται  εγγραφές  από  την 
01/10/2010, μέχρι την έναρξη της εφαρμογής 18/10/2010. 

Θα πρέπει όλα τα Φαρμακεία πλέον να έχουν: 

• Έναν  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  (Desktop  ή  Laptop)  τελευταίας  5‐ετίας,  με 
λειτουργικό σύστημα MS Windows XP ή Vista ή Win7 ή MAC OS. 

• Ένα πρόγραμμα πλοήγησης στο Ίντερνετ ‐ web browser (Internet Explorer έκδοση 7 
ή την πιο πρόσφατη 8 ή Mozilla Firefox ή Opera ή Google Chrome κλπ). 

• Σύνδεση με το διαδίκτυο (ADSL, Mobile Internet). 
• Ένα εκτυπωτή Injekt ή Laser με δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον στα 300dpi. 
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• Ένα Bar Code Scanner για την ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα των σκευασμάτων 
(να έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης κωδικοποίησης ΕΑΝ 13). 

• Επίσης, ο χρήστης θα χρειαστεί να εγκαταστήσει δωρεάν στον υπολογιστή του, το 
λογισμικό Adobe Acrobat Reader. 

• Δεν  απαιτείται  η  προμήθεια  ειδικού  λογισμικού.  Η  εφαρμογή  Ηλεκτρονικής 
Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ) είναι διαδικτυακή και η πρόσβαση σε 
αυτήν επιτυγχάνεται μέσω οποιουδήποτε προγράμματος πλοήγησης στο  Ιντερνετ, 
όπως Internet Exprorer 7+, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari κλπ. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν θα διεκπεραιώνεται προς το 
παρόν  μέσα  από  τα  προγράμματα  φαρμακείου  που  ήδη  υπάρχουν.  Δίνονται  υποσχέσεις 
πως  κάτι  τέτοιο    θα  καταστεί  δυνατόν  μελλοντικά.  Υπενθυμίζεται  ότι  η  εγγραφή  των 
φαρμακοποιών θα γίνεται στο σύστημα έως και τις 18 Οκτωβρίου 2010. 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Για να αποκτήσετε λογαριασμό χρήστη (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης / username & 
password)  για  πρόσβαση  στην  εφαρμογή  Ηλεκτρονικής  Καταχώρησης  και  Εκτέλεσης 
Συνταγών,  πληκτρολογήστε  την  ηλεκτρονική  διεύθυνση:  https://register.e‐
syntagografisi.gr/ 

Επιλέξτε δεξιά το εικονίδιο που αναγράφει «Φαρμακείο» και η εφαρμογή θα σας ζητήσει 
τα στοιχεία που χρειάζονται για να συνεχίσετε και να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη 
(όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  για  πρόσβαση  στην  υπηρεσία  ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης. Τα παρακάτω στοιχεία πρέπει να τα έχουμε πρόχειρα για την εγγραφή: 
ΑΦΜ  και  ΔΟΥ,  ΑΜ  Φαρμακευτικού  Συλλόγου,  ΑΜ  ΕΤΑΑ  (πρώην  ΤΣΑΥ),  ΑΜΚΑ.  Για 
συστεγασμένα φαρμακεία παρέχεται  ένας  λογαριασμός  (ο λογαριασμός φαρμακείου)  και 
δηλώνονται  τα  στοιχεία  του  ενός  από  τους  νομίμους  εκπροσώπους  του  φαρμακείου. 
Μπορείτε ακόμη να οδηγηθείτε στην σελίδα εγγραφής και μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας 
της υπηρεσίας http://www.e‐syntagografisi.gr/ 
ΣΤΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ,  ΜΠΟΡΕΙΤΕ  ΝΑ  ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ  ΚΑΙ  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. 
Για  να  αξιολογήσετε  την  εφαρμογή  σε  όλο  της  το  εύρος  και  να  εξοικειωθείτε  με  αυτήν, 
μπορείτε  να  εισέλθετε  είτε ως  γιατρός  για  να συνταγογραφήσετε,  είτε ως φαρμακοποιός 
για να εκτελέσετε, ή ακόμη και να εισάγετε μια χειρόγραφη συνταγή γιατρού. Καλείτε την 
σελίδα: 
https://www.e‐syntagografisi.gr/epre/                       (προσέξτε το https) 
Είσοδος σαν γιατρός με Α.Μ.Κ.Α. **********: 

• Όνομα χρήστη:               ****** 

• Κωδικός πρόσβασης:    ******* 

• (Για να καταχωρήσετε ηλεκτρονική συνταγή, δηλώστε 

• A.M.K.A. ασφαλισμένου:  *********** 

• Μετά την καταχώρηση, επιλέξτε εκτύπωση συνταγής.) 

• Είσοδος σαν φαρμακοποιός: 

https://register.e-syntagografisi.gr/
https://register.e-syntagografisi.gr/
http://www.e-syntagografisi.gr/
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• Όνομα χρήστη:               ******* 

• Κωδικός πρόσβασης:    *******! 

• (Για να εκτελέσετε συνταγή δώστε στη θέση barcode συνταγής, τον αριθμό της 
συνταγής που καταχωρήσατε σαν γιατρός και εκτελέστε την.) 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ‐ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

10o PHARMA Point: Ο Φαρμακευτικός  Σύλλογος Θεσσαλονίκης  διοργανώνει  και φέτος  το 
φαρμακευτικό  συνέδριο‐έκθεση  PHARMA  point,  στις  16‐17  Οκτωβρίου  2010,  στο 
Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» και τα περίπτερα 5 & 6 της HELEXPO Θεσσαλονίκης, υπό 
την  αιγίδα  του  Πανελλήνιου  Φαρμακευτικού  Συλλόγου.  Στο  πλαίσιο  του  συνεδρίου  θα 
πραγματοποιηθεί στρογγυλό τραπέζι για «τα φαρμακεία στην εποχή του ΔΝΤ». Τα θέματα, 
που  θα  συζητηθούν,  θα  εστιάζονται  στις  αλλαγές  που  επέρχονται  στο  φαρμακευτικό 
επάγγελμα, σήμερα που το ΔΝΤ έχει λόγο στο ελληνικό «γίγνεσθαι», στη στάση που πρέπει 
να  υιοθετήσει  ο  κλάδος,  ώστε  να  ανταποκριθεί  σε  αυτές  τις  αλλαγές  και,  τέλος,  στη 
στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν οι φαρμακοποιοί, για να θωρακίσουν το ελληνικό 
φαρμακείο.  
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η κοινωνική επιχείρηση «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» είναι μια επιχείρηση κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
ψυχικά  ασθενών,  με  την  επωνυμία  Συνεταιρισμός  Υποδηματοποιίας  Βόλου  που  υπό  την 
εποπτεία του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου απασχολεί και ενισχύει οικονομικά τους 
ψυχικά‐ασθενείς‐μέλη  του  με  ιδίους  πόρους  που  προκύπτουν  από  την  πώληση 
υποδημάτων  που  εμπορεύεται.  Μετά  από  σύσταση  το  2000  βιοτεχνίας  κατασκευής 
υποδημάτων,  από  τους  εκπαιδευθέντες  ψυχικά  πάσχοντες,  ο  Συνεταιρισμός  έχει 
επικεντρωθεί  σήμερα  κυρίως  στην  εμπορία  νοσηλευτικού  υποδήματος. Με  επιστολή  του 
προς  τον  ΦΣΜ,  Συνεταιρισμός  ζητά  και  από  τους  φαρμακοποιούς  να  στηρίξουν  την 
προσπάθεια  αυτή,  προμηθευόμενοι  ορισμένες  ποσότητες  υποδημάτων  από  την  εν  λόγω 
επιχείρηση. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στον ΦΣΜ ή στο τηλέφωνο 2421‐350500 στον 
κύριο Φασούλα Δημήτρη (ταμίας). 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ‐ΜΠΛΟΚ 

Η  Διεύθυνση  Υγείας  Κοζάνης  μας  ενημερώνει  ότι  απωλέσθη  το  μπλοκ  ναρκωτικών  με 
κόκκινη σφραγίδα με αριθμό 010351‐010400 της αγροτικής ιατρού του Π.Ι. Παλαιοκάστρου 
του Κ.Υ. Σιάτιστας, Καρανάνου Παναγιώτας. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΟΦ 
 
ΥΠΑΓΩΓΗ ZALDIAR ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν.3459/2006 ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΝΤΙΚΩΝ 
Το  σκέασμα  Zaldiar  (δισκίο  με  δραστική  ουσία  Tramadol Hydrochloride  και  Paracetamol) 
στον πίνακα ΄Δ του ν.3459/2006 περί ναρκωτικών. 

 
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ  ΕΜΒΟΛΙΟΥ PANDEMRIX 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει ξεκινήσει την επανεξέταση του Pandemrix. Ο 
Οργανισμός  εξετάζει  κατά  πόσο  υπάρχει  σχέση  ανάμεσα  στο  εμβόλιο  και  περιστατικά 
ναρκοληψίας.  Ο  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων  έχει  ξεκινήσει  την  επανεξέταση  του 
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Pandemrix  μετά από σχετικό αίτημα  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  να  διερευνήσει  κατά 
πόσον  υπάρχει  σχέση  μεταξύ  περιστατικών  ναρκοληψίας  και  του  εμβολιασμού  με 
Pandemrix.  Ένας  περιορισμένος  αριθμός  περιστατικών  έχουν  αναφερθεί  κυρίως  στη 
Σουηδία και  τη Φινλανδία  μέσω του συστήματος αυθόρμητων αναφορών.  Το Pandemrix, 
εμβόλιο  κατά  της  γρίπης,  έχει  χρησιμοποιηθεί  από  το  Σεπτέμβριο  του  2009  για  τον 
εμβολιασμό  κατά  της  γρίπης  H1N1  σε  τουλάχιστον  30,8  εκατομμύρια  Ευρωπαίους.  Η 
ναρκοληψία είναι μια σπάνια διαταραχή του ύπνου που προκαλεί στο άτομο ύπνο ξαφνικά 
και απροσδόκητα. Η ακριβής αιτία της είναι άγνωστη, αλλά γενικά θεωρείται ότι μπορεί να 
προκληθεί  από  έναν  συνδυασμό  γενετικών  και  περιβαλλοντικών  παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων  των  λοιμώξεων.  Ο  Ευρωπαϊκός  Οργανισμός  Φαρμάκων  θα 
προχωρήσει σε περαιτέρω ενημέρωση όταν θα έχει διαθέσιμα νεώτερα στοιχεία. 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

 Σοφία Πιτσάβα, Βοηθός φαρμακείου, ζητεί εργασία τηλ. 6942600862 και 2421067296 
Ζαχαριάδης Ιωάννης βοηθός φαρμακείου Τηλ. 6946939883 
ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ζητούν  εργασία. 
Καρασαίνη Κατερίνα Τηλ.6983462795 
Καραγιάννη Άννα –Μαρια Τηλ.6943870405 
Σακαβάλα Βουλα Τηλ.6988779125 
Νικολαίδου Όλγα Τηλ.6981607604 
Τίγκα Ιφιγένεια Τηλ.6944219608 
Νταλίκας Ευστάθιος Τηλ.6946062914 
Μπάλλου Μαρία Τηλ.6942917091 
Μαρμαγγιόλη Αργυρώ Τηλ.6937204602 
Παπαγεωργίου Ερασμία  
Δαμασκηνός Σάκης Τηλ.6978681377 
 
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 
 

Α/Α ΣΥΝΤΑΓΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΦΑΡΜΑΚΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟ 
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