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Συνάδελφοι όπως όλοι γνωρίζετε βρισκόμαστε πλέον στην χρονική περίοδο κατά την
οποία ο κλάδος μας , βρίσκετε ηττημένος μετά από μια μεγάλη περίοδο απεργιακών
κινητοποιήσεων , που πραγματοποιήθηκαν σε μια δύσκολη εποχή με την κυβέρνηση να
εμμένει στις αντιλαϊκές επιλογές της κατά πάντων. Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν σχεδόν
100% στην απεργία, και οι τοπικοί σύλλογοι με συνεχείς παρεμβάσεις στους τοπικούς
βουλευτές βοήθησαν να είναι καλό το κλίμα μέσα στη βουλή, σε κόμματα και βουλευτές. Το
νομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε ,ήταν αναμφίβολα μια ήττα για τον κλάδο μας. Σίγουρα η
διατήρηση του υπάρχοντος ιδιοκτησιακού καθεστώτος για τα φαρμακεία είναι θετικό,
άνοιξε όμως το θέμα και φοβόμαστε ότι όταν κάποια συμφέροντα είναι πιο έτοιμα από ότι
σήμερα το θέμα θα επανέλθει. Φοβόμαστε επίσης ότι σύντομα θα επανέλθει το θέμα του
ποσοστού κέρδους, ιδιαίτερα αν δεν «πιαστούν» οι στόχοι της μείωσης της φαρμακευτικής
δαπάνης. Άλλωστε και το 2012 με τις προβλέψεις του μνημονίου είναι κοντά.
Το
σοβαρότατο θέμα του ωραρίου, Δευτέρα , Τετάρτη και Σάββατο, έχει πάει σε υπουργική
απόφαση και θα είμαστε σε επιφυλακή. Σίγουρα η συσπείρωση όλων μας, γύρω από τον
Σύλλογο μας, θα μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό. Χάσαμε μια μάχη , όχι τον πόλεμο , ο
αγώνας συνεχίζεται. Ο αγώνας όλων μας, συνέβαλε στο να μην γίνει ήττα κατά κράτος, .Ένα
σημαντικό για εμάς στοιχείο ο είναι το αποτέλεσμα της έρευνας που διενήργησε η εταιρεία
δημοσκοπήσεων ALCO, με εντολή του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου, και
δημοσιεύθηκε στον «Τύπο της Κυριακής» 20 Φεβρουαρίου 2011. Στην έρευνα έλαβαν μέρος
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600 άτομα (άνδρες και γυναίκες), ηλικίας 25 ετών και άνω, και διήρκησε από τις 28 έως τις
31 Ιανουαρίου 2011. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της: α>. 7 στους 10 των ερωτηθέντων
επιλέγουν συγκεκριμένο φαρμακείο για την αγορά των φαρμάκων τους .β>- Ποσοστό 99%,
από αυτούς που επιλέγουν συγκεκριμένο φαρμακείο, δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τον
φαρμακοποιό τους αρκετά έως πολύ., γ>- 65% των πελατών ενός φαρμακείου απευθύνεται
στον φαρμακοποιό του για κάποιο πρόβλημα υγείας, ποσοστό που αυξάνεται στις
μεγαλύτερες ηλικίες, φτάνοντας το 72% για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. ,δ>- Με βάση
όσους επιλέγουν συγκεκριμένο φαρμακείο, ποσοστό 97% δηλώνει αρκετά έως πολύ
ικανοποιημένο από την εξυπηρέτηση που του παρέχεται. ε>- Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από
το δείγμα και στην προσωπική επαφή με τον φαρμακοποιό, καθώς ποσοστό 96% θεωρεί
αρκετά έως πολύ σημαντική την επαφή με τον φαρμακοποιό του, .ζ >- Σε ότι αφορά στην
επάρκεια του αριθμού των φαρμακείων για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, το
78% των ερωτηθέντων απάντησαν ναι/μάλλον ναι. Αυτά όλα , είναι στοιχεία που η
κυβέρνηση σίγουρα θα τα λάβει σοβαρά υπόψη της προτού προχωρήσει σε όποια απόφαση ,
προκειμένου να αλλάξει την υπάρχουσα κατάσταση στον χώρο μας , στον χώρο του
σημερινού Ελληνικού Φαρμακείου.
Την Τετάρτη 2/3/11 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο νόμος για τις
διαρθρωτικές αλλαγές στην Υγεία όπως ψηφίστηκε στη Βουλή πριν από λίγες εβδομάδες.
Συγκεκριμένα είναι διαθέσιμο ως "ΦΕΚ A 31 - 02.03.2011 Σελίδες 56 (1201 - 1256)" στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η ισχύς του νόμου είναι από 1/4/11. Άρα εδώ είμαστε να αντιμετωπίσουμε την νέα
κατάσταση.
Ξανά θα το πούμε . Χάσαμε μια μάχη όχι όμως και τον πόλεμο.

Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ
1.>ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ ΑΠΟ 1η
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας αποφάσισε την
αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φάρμακων στον ΟΠΑΔ από 1η Απριλίου 2011,
συντασσόμενη στην απόφαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου καθώς επίσης και
στην ήδη ληφθείσα απόφαση πολλών Φαρμακευτικών Συλλόγων σε ολόκληρη την χώρα .Θα
πρέπει η πολιτεία να τηρεί τους νόμους που η ίδια νομοθέτησε. Οι φαρμακοποιοί της
Μαγνησίας έχουν να πληρωθούν από τον Μάιο του 2010 ,τα φάρμακα που ηδη χορήγησαν
στους σφαλισμένους του ΟΠΑΔ , αντί των 45 ημερών που προβλέπεται. Καλούμε τους
ασφαλισμένους να κατανοήσουν ότι δεν αντέχουμε άλλο οικονομικά να αντεπεξέλθουμε στις
τεράστιες οικονομικές υποχρεώσεις που ήδη έχουν συσσωρευτεί ,[περαίωση , φόρος
εισοδήματος για εισοδήματα μη εισπρακτέα, ΦΠΑ από πωλήσεις που μη εισπρακτέες κ.α.
Η επιβίωση του Ελληνικού Φαρμακείου , του Φαρμακείου της διπλανής πόρτας αφορά
όλους τους ασφαλισμένους , αφορά όλους τους Έλληνες. Συνάδελφοι σας στείλαμε να
υπογράψετε τις υπεύθυνες δηλώσεις ότι αποδέχεσθε την απόφαση της Γ.Σ. για την ανατολή
της επί πίστωσα χορήγησης φαρμάκων από 1η Απρίλιου 2011. Θα πρέπει να τις επιστρέψετε
στον σύλλογο μέχρι τις 15 Μαρτίου υπογεγραμμένες προκειμένου να ισχύσει η απόφαση της
Γ.Σ. διαφορετικά δεν θα είναι εφαρμόσιμη. Το έχουμε ξανά τονίσει ότι οι ώρες που περνούμε
είναι ώρες ευθύνης για όλους μας .
2>ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Οι βεβαιώσεις πληρωμής εισφορών <μέσω ΙΚΑ> ,για το φορολογικό έτος 2010 βρίσκονται
στο γραφείο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Βόλου και μπορούν να προληφθούν
με την επίδοξη του ασφαλιστικού βιβλιαρίου.
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3>ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου , τον προηγούμενο μήνα πήρε την απόφαση για την δημιουργία του
Κοινωνικού Φαρμακείου, στην πόλη μας . Αφού ήρθε σε επαφή με την Μητρόπολη
Δημητριάδος , αποφάσισε την από κοινού με την Μητρόπολη , δημιουργία του Κοινωνικού
Φαρμακείου , που σκοπό θα έχει την φροντίδα των αδυνάτων συνανθρώπων μας. Υπεύθυνη
για να συντονίσει την όλη προσπάθεια υλοποίησης αυτής της απόφασης είναι η Ταμίας του
συλλόγου μας κ. Τσάτσου Γεωργία , μαζί με τον γραμματέα κ. Τσιατσιάνη Θεόδωρο και
φυσικά όλων των μελών του Δ.Σ. και όλων των εθελοντών συναδέλφων μας.
4> ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ
Στέφτηκε και φέτος με επιτυχία η εκδήλωση του συλλόγου μας που γίνεται μια φορά τον
χρόνο , κάθε χρόνο , για το κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας .Έχουμε την ευκαιρία να
βρεθούμε όλοι μαζί παλιοί και νέοι συνάδελφοι για να διασκεδάσουμε . Η εκδήλωση φέτος
έγινε το μεσημέρι της Κυριακής 27 Φεβρουαρίου στο κέντρο ,<Το Καναράκι>, όπου
τμήσαμε τον παλιό συνάδελφο , για πολλά χρόνια πρόεδρο του Συλλόγου μας και Γενικό
Γραμματέα του Π.Φ.Σ. Θανάση Τριγκώνη. Το φλουρί φέτος το κέρδισε η συνάδελφος Τζένη
Γιαννακού.

Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1>ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Η Γ.Σ του Π.Φ.Σ. στις 22 Φεβρουαρίου 2011 ασχολήθηκε με την αποτίμηση του Ν/Σ
Λοβέρδου και του αγώνα των φαρμακοποιών.
Επίσης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2011.
Συγχρόνως έβαλε τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα για τα θέματα που πρέπει να
ασχοληθεί το Δ.Σ.
1) Σε σχέση με τον Νόμο ασχολήθηκε με τα θέματα που χρήζουν διευκρινήσεων από το
Υπουργείο.
Η νομική μας ομάδα θα βγάλει κάποιες διευκρινήσεις, αλλά κατοχύρωση θα υπάρξει όταν το
Υπουργείο
δώσει
τις
δικές
του.
• Για το ωράριο θα περιμένουμε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης και αναλόγως θα
εξετάσουμε
τη
δυνατότητα
προσφυγής
στα
Δικαστήρια.
• Για τα υπόλοιπα θέματα που θίγει ο Νόμος θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε
διευκρινήσεις του Υπουργείου.
2) Για όλα τα θέματα που απαιτείται Υπουργική Απόφαση, ο Π.Φ.Σ θα έχει παρεμβάσεις και
συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο με το Υπουργείο.
3) Το Δ.Σ. θα αναλύσει και θα επεξεργαστεί τακτικές που αφορούν τα όσα περιλαμβάνει το
Μνημόνιο για το έτος 2012 σχετικά με τα φαρμακεία.
4) Θα εντείνουμε τις εργασίες του Ινστιτούτου Δια βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής
Ανάπτυξης Φαρμακοποιών.
5) Θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση αποδέσμευσης των αποθεματικών του Π.Φ.Σ
(επειδή είμαστε μη επιχορηγούμενο ΝΠΔΔ) έτσι ώστε να υπάρξει άνετη οικονομική
υποστήριξη των κινήσεων μας.
6) Η επιτροπή του ΚΑΕΦ θα εξετάσει τρόπους εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του ΚΑΕΦ.
7) Υπήρξε η ιδέα (χωρίς λήψη απόφασης) για τη δημιουργία επενδυτικού κεφαλαίου
φαρμακοποιών, έτσι ώστε να είμαστε στο μέλλον έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους
κατά του επαγγέλματος με όρους οικονομικούς (πέραν των συνδικαλιστικών).
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8) Να υπάρξουν νομικές παρεμβάσεις του Π.Φ.Σ. σε περιπτώσεις ακραίων ποινών (ώστε να
μη
δημιουργούνται
δικαστικά
και
διοικητικά
προηγούμενα).
Επίσης σε περιπτώσεις προσφυγών φαρμακοποιών κατά εταιριών για μη τροφοδοσία
φαρμάκων.
9) Σε ότι αφορά τις πληρωμές ταμείων διαπιστώθηκε ότι συνεχίζεται η απαράδεκτη
καθυστέρηση.
Ο Π.Φ.Σ καλεί τους τοπικούς συλλόγους ανάλογα με την οξύτητα του προβλήματος και το
ταμείο που οφείλει να προχωρήσουν σε αναστολή πίστωσης (αφού προηγουμένως έχουν
ενημερώσει
το
κοινό).
Συγχρόνως να κάνουν αναλυτικό σημείωμα προς τον Π.Φ.Σ με οφειλές ανά ταμείο και χρόνο
καθυστέρησης, προκειμένου να γίνουν προσφυγές στα Δικαστήρια για παράβαση του Νόμου
περί εμπρόθεσμης πληρωμής.
10) Τέλος ο Π.Φ.Σ καλεί όλους τους Συλλόγους να αποφασίσουν τη δημιουργία έκτακτου
αποθεματικού με συνδρομή των φαρμακοποιών (ο κάθε φαρμακοποιός δίνει στον Σύλλογο
100-200€, τα χρήματα κρατούνται σε ειδικό κωδικό έτσι ώστε να μπορούμε να
χρηματοδοτήσουμε δράσεις επικοινωνίας ή νομικές ενέργειες).
Το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. θα εξειδικεύσει όλα τα παραπάνω ζητήματα και ζητά από τα Δ.Σ. όλων
των Συλλόγων να συνεχίσουν δραστήρια τη συνδικαλιστική δουλειά προκειμένου να
ενημερώσουν τους φαρμακοποιούς, και να συγκεντρώσουν τα χρηματικά ποσά που
αναφέραμε.
Ο αγώνας μας δεν τελείωσε.
Τα
σχέδια
κατά του
Ελληνικού
φαρμακείου
δεν
έχουν
εγκαταλειφθεί.
Είμαστε όλοι εδώ, ενωμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση.
2>ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ο ΕΟΦ με το υπ ΄ αριθ. 77891/16-1-11 έγγραφο του μας ενημερώνει ότι η πώληση των
συμπληρωμάτων διατροφής γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία. Κατά συνέπεια ο ΕΟΦ
θα προβαίνει σε ελέγχους και θα επιβάλει κυρώσεις στους παραβάτες.
3> ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εποχικής
γρίπης, τονίζει πως η χορήγηση αντι-ιικών φαρμάκων σε ασθενείς όπου υπάρχουν οι
κατάλληλες ενδείξεις πρέπει να ξεκινά το ταχύτερο δυνατόν.
Ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 τα φαρμακεία όλης της χώρας, που
δεν διαθέτουν ικανό απόθεμα αντι-ιικών φαρμάκων, δύνανται να παραλαμβάνουν από τα
φαρμακεία των Νοσοκομείων με απλό πρωτόκολλο παραλαβής την απαραίτητη ποσότητα
αντι-ιικών φαρμάκων προς δωρεάν διάθεση, τηρώντας απλό αρχείο των αντιστοίχων
ιατρικών συνταγών.
Υπενθυμίζει ότι για τους ασθενείς που πληρούν τις ενδείξεις θεραπείας, η χορήγηση αντιιικών φαρμάκων πραγματοποιείται δωρεάν από τα Φαρμακεία των Δημοσίων Νοσοκομείων
και τα Κέντρα Υγείας με απλή ιατρική συνταγή.
4>ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΟΦ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ο πρόεδρος του Ε.Ο.Φ. κ. Γιάννης Τούντας ανακοίνωσε ότι από την αξιολόγηση των
δεδομένων προέκυψε ότι το πρόβλημα των ελλείψεων που εγκυμονούν κινδύνους για τη
δημόσια υγεία και για την αποθεραπεία ασθενών εστιάζεται κυρίως σε 28 φάρμακα (69
μορφές), τα οποία εξάγονται σε μεγάλες ποσότητες στο εξωτερικό από 32 φαρμακαποθήκες
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(επί συνόλου 170). Για ορισμένα δε φάρμακα, οι εξαγωγές υπερβαίνουν το 80% των
συνολικών πωλήσεων για το 2010.
Για τους λόγους αυτούς ο Ε.Ο.Φ. αποφάσισε την άμεση εφαρμογή των εξής μέτρων: Τα 10
μέτρα του Ε.Ο.Φ .για τις ελλείψεις φαρμάκων
1 Απαγορεύεται προσωρινά και μέχρι εξομάλυνσης της αγοράς η εξαγωγή των 28 φαρμάκων
(69 μορφών) που επισυνάπτονται.
2 Οι εταιρείες που προμηθεύουν τα φάρμακα αυτά και οι φαρμακαποθήκες που τα διακινούν
θα κληθούν να αναφέρουν τακτικά στον Ε.Ο.Φ. τα σχετικά αποθέματα που διαθέτουν. Τα
αποθέματα θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. προς ενημέρωση των
φαρμακοποιών.
3 Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγόρευσης, απαγορεύεται κάθε
αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών και επιβάλλεται η διάθεσή τους στους
ασθενείς από όλους τους συμμετέχοντες στη διακίνησή τους (εταιρείες, φαρμακαποθήκες,
φαρμακεία).
4 Από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 λειτουργεί η ειδική τηλεφωνική γραμμή 1142,στην
οποία οι φαρμακοποιοί και οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν τυχόν ελλείψεις φαρμάκων στον
Ε.Ο.Φ., από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ,
όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Το φαρμακείο μπορεί να αναφέρει την έλλειψη μόνο μετά από άκαρπη αναζήτηση 5 ημερών,
δηλώνοντας:
α) όνομα, διεύθυνση, περιοχή, τηλέφωνο φαρμακείου,
όνομα φαρμάκου, μορφή,
περιεκτικότητα, γ) από πόσες και ποιες φαρμακαποθήκες ζητήθηκε και δεν υπήρχε το
φάρμακο, καθώς και εάν ζητήθηκε από την εταιρεία που το διακινεί.
5 Από τον Απρίλιο του 2011, θα λειτουργήσει ειδική διαδικτυακή εφαρμογή στον Ε.Ο.Φ. για
την άμεση ηλεκτρονική υποβολή των ελλείψεων.
6 Οι εταιρείες και οι φαρμακαποθήκες θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Φ. τις πωλήσεις τους ανά
φάρμακο και ανά πελάτη, σε μηνιαία βάση, αρχής γενομένης από το Μάρτιο του 2011.
7 Στη βάση αυτής της καταγραφής θα υπολογιστούν το μερίδιο αγοράς κάθε
φαρμακαποθήκης για κάθε φάρμακο και θα δοθούν ανάλογες οδηγίες στις εταιρείες για τον
τρόπο διανομής τους.
8 Ο Ε.Ο.Φ. θα αναρτά στην ιστοσελίδα του κατάλογο με τα φάρμακα που παρουσιάζουν
ελλείψεις και πληροφορίες για πιθανά υποκατάστατά τους, καθώς και τα τυχόν αποθέματα που υπάρχουν στις φαρμακαποθήκες.
9 Ο Ε.Ο.Φ. θα προχωρήσει ξανά στην επιβολή χρηματικών ποινών σε εταιρείες,
φαρμακαποθήκες και φαρμακεία που δεν διασφαλίζουν την επάρκεια
της αγοράς σύμφωνα με το νόμο. Στο τελικό στάδιο της διερεύνησης βρίσκονται 4 εταιρείες,
30 φαρμακαποθήκες και δεκάδες φαρμακεία.
10 Ο Ε.Ο.Φ. θα προβεί σε ειδική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG Sanco) για τις
αποφάσεις του, όπου θα παρουσιάζεται το σκεπτικό
(προστασία της δημόσιας υγείας), προκειμένου να υπάρξει, εάν αυτό είναι δυνατόν,
ευρωπαϊκή υποστήριξη στην αντιμετώπιση των ελλείψεων.
11 Ο Ε.Ο.Φ. θα διερευνήσει την παραπομπή των φαρμακευτικών εταιρειών στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού για την επιβολή μεγαλύτερων κυρώσεων για τις ελλείψεις που θα εμφανιστούν
εφεξής.
12 Ο Ε.Ο.Φ. θα συνεργαστεί με την ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ) και με το Σώμα Επιθεωρητών
Υγείας για τον πληρέστερο έλεγχο των φαρμακαποθηκών και των εταιρειών.
13 Ο Ε.Ο.Φ. έχει ξεκινήσει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ηλεκτρονικής
καταγραφής της ταινίας γνησιότητας κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που διακινείται από τις
εταιρείες και τις φαρμακαποθήκες, έτσι ώστε, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής
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κατανάλωσης, να πραγματοποιηθεί σύντομα (εντός 6 μηνών) η αξιόπιστη παρακολούθηση της
κατανάλωσης των φαρμάκων, του εντοπισμού των ελλείψεων, του
ελέγχου των παράλληλων εξαγωγών, καθώς και της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας
της ταινίας γνησιότητας και των φαρμάκων.
Σας παραθέτουμε τα φάρμακα για τα οποία απαγορεύεται η εξαγωγή: ABILIFY ,ADALAT,
ARICEPT, ARIMIDEX , AROMASIN, BARACLUDE, CELLCEPT, CLEXANE . COAPROVEL ., CYMBALTA, EPANUTIN, EXELON, ASLODEX , FEMARA, FRAGMIN,
INSPRA ,LANTUS, LYRICA,
,NARAMIG ,PREGNYL MIRAPEXIN, SANDIMMUN
NEORAL , SERETIDE, SEROQUEL, TEGRETOL, XERISTAR, YENTREVE , ZYPREXA,
ZYPREXA VELOTAB.
5>ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ
5α>Σχετικά με την απόδοση δαπάνης για την αγορά συμπληρωμάτων διατροφής
Oι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορούν να αποδίδουν τη δαπάνη που αφορά στα
συμπληρώματα διατροφής ABDEK soft caps και COQ-10 μόνο εφ’ όσον έχουν προσκομισθεί
τα κάτωθι δικαιολογητικά: ιατρική γνωμάτευση από θεράποντα ιατρό σχετικής με τη νόσο
ειδικότητας στην οποία θα αναφέρεται: η πάθηση για την οποία συστήνεται η χορήγησή
τους, το χρονικό διάστημα της αγωγής, η αναγκαία ανά μήνα ποσότητα ,Παραπεμπτικό από
ιατρό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και βιβλιάριο υγείας στα οποία θα έχει καταχωρηθεί το είδος και η
αναγκαία ανά μήνα ποσότητα ΑΔΑ: 4ΑΛΥ4691ΩΓ-36,Επιστολή γνωστοποίησης του
υπευθύνου κυκλοφορίας προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων με τον αντίστοιχο αριθμό
πρωτοκόλλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της απόφασης Υ1/Γ.Π. 127962/03,
ΦΕΚ 395/Β’/2004 (σχετικό 4), απόδειξη-τιμολόγιο που θα έχει εκδοθεί στο ονοματεπώνυμο
του ασφαλισμένου για την αγορά των εν λόγω σκευασμάτων στην ποσότητα που ορίζεται στο
εκάστοτε παραπεμπτικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σημειώνουμε ότι: Το COQ-10 συνιστάται σε
παθήσεις όπως η Μυασθένεια, η Νόσος Parkinson, η Νόσος Κινητικού Νευρώνα ή η
Μυοσίτιδα Το ABDEK χορηγείται σε δυσκολία απορρόφησης λιποδιαλυτών βιταμινών σε
άτομα που πάσχουν από κυστική ίνωση. Για την αγορά των εν λόγω σκευασμάτων θα
αποδίδεται το ποσό που αναφέρεται στις σχετικές αποδείξεις-τιμολόγια αφαιρουμένων των
νομίμων κρατήσεων (ανωτέρω σχετικό 3).
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος
εγγράφου.
5β> Παροχή διευκρινίσεων για προμήθεια αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από φαρμακεία
Τα φαρμακεία δύνανται να πωλούν, εκτός από φάρμακα, και είδη ιατρικής Γενικής χρήσεως,
διαιτητικά προϊόντα, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα,
βοηθήματα, κτηνιατρικά φάρμακα (άρθρο 1), καθώς επίσης και διάφορα προϊόντα
υγειονομικής χρήσεως (άρθρο 4) και
Συνεπώς, τα φαρμακεία εξαιρούνται από την υποχρέωση να διαθέτουν Βεβαίωση
Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/16-1-2004 Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να εμπορεύονται ιατρο
τεχνολογικά προϊόντα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό,
ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΞΩ δεδομένου ότι η άδεια λειτουργίας των φαρμακείων (που έχει
υποβληθεί και διατηρείται στην υπηρεσία μας } επαρκεί.
5γ>ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Θέτουμε υπόψη σας ότι από τις 26/01/2011 ξεκίνησε για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑΕΤΑΜ η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων. Στο σύστημα αρχικά
έχουν ενταχθεί η Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγίας Παρασκευής και η Τοπική
Μονάδα Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Περιστερίου. Η υποστήριξη της ηλεκτρονικής
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συνταγογράφησης για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γίνεται μέσω της ΗΔΙΚΑ, κατά συνέπεια όσα από τα
μέλη σας έχουν ήδη πιστοποιηθεί για τον ΟΑΕΕ, δεν χρειάζεται να εγγραφούν ξανά στο
σύστημα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής εξακολουθούν να βρίσκονται
στην ιστοσελίδα www.e-syntagografisi.gr. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τα μέλη
σας προκειμένου να εκτελούνται συνταγές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν εκδοθεί μέσω της
εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σχετικά με τη σύνταξη και υποβολή των
συγκεντρωτικών
καταστάσεων λογαριασμών του μηνός Ιανουαρίου 2011 που θα
περιλαμβάνουν και συνταγές μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα
ακολουθήσουν οδηγίες.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια είναι στη διάθεση σας όλο το 24ωρο, το
τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης 11131 της υπηρεσίας του ΙΚΑ, προκειμένου
να απαντά στα ερωτήματα που έχετε και να επιλύει προβλήματα που
προκύπτουν κατά τη χρήση της εφαρμογής.
5δ>Συνταγογραφία ιατρών σε Μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις οποίες δεν υπάρχουν ή δεν
επαρκούν ειδικοί γιατροί.
Υπενθυμίζουμε ότι με το Γ55/681/16-2-2009 Γενικό έγγραφο είχε ορισθεί ότι:
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ιδρύματος , στις Μονάδες του ΙΚΑΕΤΑΜ που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων ειδικοί
γιατροί , μπορούν οι Διευθυντές των Μονάδων Υγείας ή οι Προϊστάμενοι Υγειονομικών
Υπηρεσιών , οι ελεγκτές , οι παθολόγοι και οι γενικοί γιατροί να αναγράφουν φάρμακα για
παθήσεις άλλων ειδικοτήτων μόνο εάν το θεραπευτικό σχήμα έχει καθοριστεί από ειδικό
γιατρό. Τα στοιχεία του ειδικού γιατρού και η ημερομηνία της σχετικής γνωμάτευσης θα
αναγράφονται στη συνταγή.
5ε>Παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στη θεώρηση συνταγών
Καταργείται η θεώρηση σε εκείνες τις περιπτώσεις οι οποίες είχαν καθιερωθεί με
εσωτερικές αποφάσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι οποίες αφορούσαν σε συνταγές με φάρμακα
εξωσωματικής γονιμοποίησης και εμβόλια απευαισθητοποίησης (ανωτέρω σχετικά έγγραφα
2 και 3) προκειμένου το Ίδρυμα να συμβαδίσει με την κείμενη νομοθεσία. Με το παρόν
διευκρινίζεται ότι η θεώρηση των συνταγών των οποίων το κόστος ξεπερνά τα 150,00 ευρώ
καθιερώθηκε με τον Ν. 3846/2010 και ισχύει για όλες τις συνταγές που υπερβαίνουν το εν
λόγω ποσό ανεξάρτητα από το είδος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Διευκρινίζουμε
ακόμη τα εξής: οι συνταγές κλινικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Αριθμός τυποποίησης εντύπου:
120104003) δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του Ν. 3846/2010 και, ως εκ τούτου, δεν
απαιτούν θεώρηση από ελεγκτή ιατρό στις περιπτώσεις που το κόστος τους ξεπερνά τα
150,00 ευρώ. Τα εμβόλια είναι ανοσολογικά φάρμακα και η συνταγογράφησή τους διέπεται
από τους κανόνες συνταγογραφίας που έχουν ορισθεί από την κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα
με την ΔΥΓ3(α)/83657 απόφαση (ΦΕΚ 59/Β/24-01-2006), άρθρο 2 παράγραφος 3,
Ανοσολογικό φάρμακο είναι «κάθε φάρμακο που συνίσταται σε εμβόλια, τοξίνες, ορούς ή
αλλεργιογόνα προϊόντα».
5ζ>ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ τ.ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Αποφασίζεται η παράταση των συμβάσεων κατά πράξη μέχρι 15-2-2011.
Οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΑΞΥ από 15/2/11 για παροχές υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας επισκέπτονται τους γιατρούς του Ιδρύματος στις Μονάδες Υγείας ή τους
συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ επιδεικνύοντας μονό το βιβλιάριο
υγείας τους.
5η>Εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν εκδοθεί από ιατρούς
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συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ"
Από 7.2.2011 οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να απευθύνονται για τις εξετάσεις
τους και τη συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
όπου αυτές λειτουργούν και στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ όλων
των ειδικοτήτων .Με το παρόν σας διευκρινίζουμε ότι για την έκδοση συνταγών οι ανωτέρω
γιατροί θα χρησιμοποιούν τα ατομικά τους έντυπα αναγραφής φαρμάκων.- Στα έντυπα αυτά
θα αναγράφονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου (Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο), ο ΑΜΚΑ
ιατρού και ασθενούς, η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης, το διακριτικό "ιατρός
συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ" ή "ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΑΕΕ", καθώς και ο
ειδικός τους αριθμός στον ΟΑΕΕ, η διάγνωση, η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή και η
αντίστοιχη συμμετοχή. Ανάλογη συμπλήρωση θα γίνεται και στο βιβλιάριο υγείας του
ασφαλισμένου. Η συνταγογράφηση γίνεται σύμφωνα με τις οριζόμενες από τα Προεδρικά
διατάγματα διατάξεις.- Ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή που αναγράφεται στο ατομικό
έντυπο του θεράποντος ιατρού με επικόλληση των ταινιών γνησιότητας των χορηγούμενων
φαρμάκων, με την προϋπόθεση ότι αναγράφονται τα στοιχεία ιατρού και ασφαλισμένου και
οι αριθμοί ΑΜΚΑ και των δύο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τα
Προεδρικά Διατάγματα για τη συνταγογράφηση και τη διάθεση των φαρμάκων (διατίμηση
φαρμάκων, αφαίρεση συμμετοχής, ημερομηνία εκτέλεσης, υπογραφή και σφραγίδα
εκτελέσαντος}. Η εκτέλεση της συνταγής πιστοποιείται με την υπογραφή του ασφαλισμένου.
Η εξόφληση των συνταγών γίνεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την ίδια διαδικασία που ισχύει
μέχρι σήμερα. Για τις συνταγές που εκτελούνται μέχρι τη χρήση των ατομικών
συνταγολογίων από τους ασθενείς, δεν απαιτείται θεώρηση.- Σε απάντηση σχετικών
ερωτημάτων διευκρινίζουμε ότι: α) Για τις συνταγές που εκτελούνται μέχρι τη χρήση των
ατομικών συνταγολογίων από τους ασθενείς, δεν απαιτείται θεώρηση και συνεπώς δεν
απαιτείται και όταν η αξία τους υπερβαίνει τα 150 €.β) Ο φαρμακοποιός δεν φέρει ευθύνη για
συνταγογράφηση φαρμάκων που δεν έχουν σχέση με την ειδικότητα του ιατρού.γ) Σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε συνταγή επιτρέπεται να αναγράφονται μέχρι τρία
διαφορετικά φάρμακα και σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα για κάλυψη
αγωγής έως ενός (1) μηνός. Τέλος επισημαίνουμε ότι έχει κατατεθεί σχετική ρύθμιση σε
πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας στην οποία προβλέπεται η νομιμοποίηση της
πληρωμής από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάθε συνταγής που εκδίδεται για ασφαλισμένους του από 7
Φεβρουαρίου 2011 και εφεξής
Τι πρέπει να γνωρίζει ο φαρμακοποιός
Ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή που αναγράφεται στο ατομικό έντυπο του θεράποντος
ιατρού με επικόλληση των ταινιών γνησιότητας (κουπόνια) των χορηγούμενων φαρμάκων,
με την προϋπόθεση ότι αναγράφονται τα στοιχεία ιατρού και ασφαλισμένου και οι αριθμοί
ΑΜΚΑ και των δύο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τα Προεδρικά
Διατάγματα για τη συνταγογράφηση και τη διάθεση των φαρμάκων. Η εκτέλεση της
συνταγής πιστοποιείται με την υπογραφή του ασφαλισμένου. Η εξόφληση των συνταγών
γίνεται από το ΙΚΑ με την ίδια διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα. Για τις συνταγές που
εκτελούνται μέχρι την χρήση των ατομικών συνταγολογίων από τους ασθενείς, δεν
απαιτείται θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι για την πληρωμή των φαρμακοποιών, των ιατρών, των διαγνωστικών
κέντρων και των εργαστηρίων έχει κατατεθεί σχετική ρύθμιση .
5θ> Διευκρινίσεις για τη θεώρηση συνταγών απομακρυσμένων περιοχών
Οι ασφαλισμένοι απομακρυσμένων περιοχών, όπου δεν υπάρχει ελεγκτής γιατρός του
Ιδρύματος, έχουν τη δυνατότητα να θεωρούν τις συνταγές τους και ως εξής: Η συνταγή
αποστέλλεται με φαξ στη νομαρχιακή ή τοπική μονάδα του ΙΚΑ προκειμένου να θεωρηθεί
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από Μετά τη θεώρηση η συνταγή επιστρέφεται με τον ίδιο τρόπο (φαξ), έτσι ώστε να μπορεί
ο φαρμακοποιός να
το επισυνάπτει στην πρωτότυπη συνταγή. Με το παρόν διευκρινίζεται ότι:
Η θεωρημένη τηλεομοιοτυπία (φαξ) θα πρέπει να επισυνάπτεται (με απλό συνδετήρα) από το
φαρμακοποιό σε κάθε συνταγή στην οποία αφορά. Δεν πρέπει να επικολλώνται ταινίες
γνησιότητας στο φαξ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στο φαξ.
5ι>Διευκρίνιση σχετικά με την απόδοση δαπάνης προϊόντων για την
αντιμετώπιση των συνεπειών από τη θεραπεία νεοπλασματικών νόσων
Η δαπάνη για την αγορά προϊόντων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τη θεραπεία
(χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία) νεοπλασματικών νόσων αποδίδεται χωρίς παρακράτηση
συμμετοχής από τις Υπηρεσίες Παροχών των υποκαταστημάτων του Ιδρύματος με την
προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:1. απόδειξη - τιμολόγιο που θα έχει εκδοθεί στο
ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου2. ιατρική γνωμάτευση από το θεράποντα γιατρό σχετικής
με τη νόσο ειδικότητας, με την οποία να βεβαιώνεται :α) ότι ο ασφαλισμένος έχει υποβληθεί
σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία β) ότι χρήζει αγωγής με τα εν λόγω προϊόντα σε
ποσότητα που απαιτείται κατά περίπτωση γ) το χρονικό διάστημα της εν λόγω αγωγής στην
αναγκαία ποσότητα ανά μήνα3. παραπεμπτικό από γιατρό του ΙΚΑ που θα αναφέρει το
προτεινόμενο από το θεράποντα γιατρό προϊόν στην αναγκαία ποσότητα ανά μήνα.
6> ΟΠΑΔ: Μετατροπή σε ασφαλιστικό ταμείο
Σας ενημερώνουμε ότι στο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή για τη Δημόσια Υγεία, υπάρχει
το σχετικό άρθρο που μετατρέπει τον ΟΠΑΔ σε ασφαλιστικό ταμείο, όπως είναι το ΙΚΑ, ο
ΟΓΑ κτλ.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 17, παρ. 2, αναφέρει ότι:«Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (σ.σ. ο νέος Οργανισμός
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) μεταφέρονται και εντάσσονται ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και
προσωπικό, ο κλάδος υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο
Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με τις μονάδες υγείας του , το κέντρο διάγνωσης της
ιατρικής εργασίας του ΙΚΑ με το σύνολο του εξοπλισμού του, οι κλάδοι υγείας του ΟΓΑ και
του ΟΑΕΕ, ο ΟΠΑΔ, όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α’), ως
προς τις παροχές σε είδος»Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει ο τρόπος πληρωμής μας από τον
ΟΠΑΔ: πλέον δεν θα απαιτείται προέλεγχος των συνταγών μας για να μας πληρώσει .Θα
γίνεται η πληρωμή και μετά θα προβαίνουν σε έλεγχο.
.
7>Ε.Τ.Α.Α.Εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από 1/4/2011
Το Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων) από 1/4/2011 εντάσσεται στο
πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της Γ.Γ.Κ.Α. .Σύμφωνα με το έγγραφο που
απεστάλη στον Φ.Σ.Α.: «Η περιγραφή του προγράμματος όπως και αναλυτικέςοδηγίες για τη
λειτουργία του βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.e-syntagografisi.gr.
8>ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΓΑ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΟΓΑ
Σας ενημερώνουμε ότι οι ιδιώτες γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν
ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) φαρμάκων του ΟΑΕΕ,
συνταγογραφούν ηλεκτρονικά και για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ με χρήση του Σ.Η.Σ.
Ο αριθμός των γιατρών αυτών ανέρχεται πανελλαδικά σε 2.546 γιατρούς. Η ένταξη των
υπολοίπων 7.500 συμβεβλημένων γιατρών θα γίνει μετά την εγγραφή τους στο Σ.Η.Σ., η
οποία θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 31 Μαρτίου 2011.
Παρακαλούμε τους συμβεβλημένους με τον ΟΓΑ φαρμακοποιούς να εκτελούν τις συνταγές
αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και
εκτέλεση συνταγών».
Επισημαίνουμε ότι δεν θα πρέπει να εκτελούνται συνταγές αν το βιβλιάριο υγείας του
ασφαλισμένου αναφέρει άλλο ταμείο από αυτό της συνταγής.
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9>ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Φ.
Συνάδελφοι στις 13 – 15 Μαΐου 2011 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 15ο Πανελλήνιο
Συνέδριο της Π.Ε.Φ. στο ξενοδοχείο Royal Olympic Athens.
Όσοι ενδιαφέρονται ας επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα της Π.Ε.Φ. 2109227182 ή στην kprovoli 2102715032
10>10ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Στις 7 και 8 Μαΐου 2011 θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης το 10ο Παγκρητιο
Συνέδριο στο ξενοδοχείο GRAN MELIA που διοργανώνεται από τον Φαρμακευτικό
Σύλλογο Λασιθίου , ακλουθώντας την παράδοση της εκ περιτροπής διοργάνωσης κάθε
χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Λασιθίου.
11>Hellas PHARM 2011,
Oι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής και Πειραιά, συνδιοργανωνουν στις 9 και 10 Απριλίου,
στο Helexpo Palace στο Μαρούσι, το φετινο HELLAS PHARM 2011 και είναι αφιερωμένο
στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του φαρμακείου.
12>ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ροδίνα Γιαννούλη. Τηλ 6947293590 βοηθός φαρμακείου με προϋπηρεσία.
Τακτικός Χαράλαμπος Χρυσοβαλάντης. Τηλ. 6933405610 και 6045279012 τεχνικός
εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής, βοηθός φαρμακείου.
Γιαννακούλη Κωνσταντίνα .Τηλ. 2421067221 και 6981297120 βοηθός φαρμακείου με
προϋπηρεσία .
Μπατακα Ειρηνη. Τηλ. 6979889720 βοηθος φαρμακειου με προυπηρεσια.
Τραχανά Αναστασία . Αποφ. Τμημ. Τεχνικ. Φαρμακ.1ου ΙΕΚ Ν. .Ιωνίας. τηλ. 6975802877 ,
6937066901.
Χολέβα Ελένη, Βοηθός Φαρμακείου, τηλ. 6937977036
Βοηθός Φαρμακείου με προϋπηρεσία τηλ.6973744581 11
*Τραχανά Αναστασία . Αποφ. Τμημ. Τεχνικ. Φαρμακ.1ου ΙΕΚ Ν. .Ιωνίας. τηλ. 6975802877 ,
6937066901.
* Χολέβα Ελένη, Βοηθός Φαρμακείου, τηλ. 6937977036
*Βοηθός Φαρμακείου με προϋπηρεσία τηλ.6973744581
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* Μπλέρτα Μπεντούλα , Βοηθός Φαρμακείου ,τηλ. 6947192890
* Ζαχαριάδης Ιωάννης. Βοηθός Φαρμακοποιού , φαρμακαποθηκάριος τηλ. 6946939883
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 Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ματσιόλης Κων/νος

Ο Γραμματέας

Τσιατσιάνης Θεόδωρος
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ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
Ο Ε.Ο.Φ. ανακαλεί επ’ αόριστον τις ανανεώσεις των αδειών κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων: Sodium
Bicarbonate/Demo, Barbitan, Magnesium Sulfate/Demo, Calcium Chloride/Demo, Verine, με αριθμούς 41880/07/17-04-08,
41882/07/17-04-08, 41883/07/17-04-08, 41878/07/17-04-08, 41876/07/17-04-08, 41869/07/17-04-08.Ορθή επανάληψη 07/10/08
και 41874/07/17-04-08 αντίστοιχα με τα παρακάτω στοιχεία:Ανακλήσεις ανανεώσεων αδειών κυκλοφορίας σε φάρμακα
της εταιρείας Demo ABEE OMAΣΙΑ ΜΟΡΦΗ/ ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Sodium Bicarbonate/Demo inj.sol. 4% Demo ABEE 2079001Sodium Bicarbonate/Demo inj.sol. 8% Demo ABEE 2079002Sodium
Bicarbonate/Demo inj.sol. 8,4% Demo ABEE 2079003
Barbitan inj.sol. 200mg/2ml Demo ABEE 2079101Magnesium Sulfate/Demo inj.sol. 250mg/ml Demo ABEE 2079201Calcium
Chloride/Demo inj.sol. 100mg/ml Demo ABEE 2079401
Verine inj.sol. 40mg/1ml amp. Demo ABEE 2079301διότι εξεδόθησαν εκ παραδρομής.διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντωνΟ
Ε.Ο.Φ. ενημερώνει ΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΤΗΤΑ
ΠΑΡΤΙΔΑ- ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ε.Ο.Φ.
Extavia Εμποτισμένα με Novartis Europharm Αφαίρεση των εμποτι- Είναι πιθανή η μόλυνσή τους
αλκοόλη ταμπόν/ Ltd, UK σμένων με αλκοόλη από βακτήρια. Επισημαίνεται επιθέματα που επιθεμάτων από τις ότι η παρούσα
απόφαση αφο-περιέχονται στη τυποποιημένες ρά αποκλειστικά τα εμποτισμέσυσκευασία του συσκευασίες (κιτ) να με αλκοόλη επιθέματα /προϊόντος παραγω- του προϊόντος. ταμπόν που περιέχονταιγής
TRIAD GROUP. στις συσκευασίες του προϊόντος και όχι το
φάρμακο καθεαυτό.Loxitan Υπόθετα 15mg/sup. Vianex A.E. Ανάκληση όλων των Εντοπίστηκαν αποτελέσματα(Meloxicam)
παρτίδων του εκτός προδιαγραφών κατά τηπροϊόντος. διάρκεια μελετών σταθερότη-τας των υπόθετων μελοξικά-μης. Τα δισκία και
το ενέσιμοδιάλυμα του προϊόντος
δεν επηρεάζονται.Pegasys 180mcg/0,5ml B1208 Roche Hellas Α.Ε. Ανάκληση Δεν διασφαλίζεται πλήρως ηB1209 των παρτίδων.
στειρότητα του προϊόντοςλόγω ρωγμών στον άμεσο
περιέκτη.Pegintron Single Εμποτισμένα με Sp Europe, Belgium Αφαίρεση των εμπο- Είναι πιθανή η μόλυνσή τουςDose Redipen
αλκοόλη ταμπόν/ τισμένων με αλκοόλη από βακτήρια. Επισημαίνεται
επιθέματα που επιθεμάτων από τις ότι η παρούσα απόφασηπεριέχονται στη τυποποιημένες συσ- αφορά αποκλειστικά
τασυσκευασία του κευασίες (κιτ) εμποτισμένα με αλκοόλη
προϊόντος παραγω- του προϊόντος. επιθέματα / ταμπόν πουγής TRIAD GROUP. περιέχονται στις συσκευα-σίες του προϊόντος και
όχιτο φάρμακο καθεαυτό.
Thelin f.c.tabl. 100mg/tab Pfizer Ltd Ανάκληση όλων Η άδεια του προϊόντος ανα-(sitaxentan) των παρτίδων. κλήθηκε από την
ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή καθόσον τα νέαδεδομένα ασφάλειας του
προϊόντος υποδηλώνουνκίνδυνο εμφάνισης υπατικήςβλάβης, δυνητικά απειλητικήςγια τη ζωή.
ΦΑΡΜΑΚΟΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
Foley 2way Καθετήρας 080808 Yangzhong Jinxiang Απαγόρευση διάθεσης Υπάρχουν αναφορές στον ΕΟΦσιλικοναρισμένος
0801028 Emuslion Products και διακίνησης. για περιστατικά επιδείνωσης
0805028 Co. Ltd της υγείας ασθενών μετά090108 τη χρήση των προϊόντων.
Σύριγγες 10ml with needle 20100207 6/2/2015 Sterile Hellas Ανάκληση Το αποτέλεσμα της απορρόΑποστειρωμένες 0,80x40mm της παρτίδας φησης UV δεν συμφωνεί με τιςπροδιαγραφές του προϊόντος.
KAΛΛΥΝΤΙΚΑ
Acai Professional Αγωγή ισιώματος Brazilian Blowout Ανάκληση Ενέχει κίνδυνο χημικών, καθώς
Smoothing μαλλιών σε καφέ (USA) του προϊόντος. περιέχει αυξημένα επίπεδαSolution πλαστική φιάλη φορμαλδεΰδης (8,8 &
9,5%1 λίτρου (34οz) σε 2 δείγματα). Επιπλέον ο κα-τάλογος των συστατικών περι-λαμβάνει την ουσία
μεθυλδιβρωμογλουταρονιτρίλιο (MDBG)η οποία δεν πρέπει να περιέχεται
σε καλλυντικά προϊόντα.
Plus - Fer Πόσιμο διάλυμα 119462 ΠΝΓ Γερολυμάτος Ανάκληση Τα αποτελέσματα ελέγχων
Μέντικαλ της παρτίδας. δεν συμφωνούν με τιςπροδιαγραφές του προϊόντοςως προς το pH.
Pegintron Redipen Ενέσιμο διάλυμα σε 50mcg/0,5ml 8IRA60124 12/2010 MSD Greece Ανάκληση Ελαττωματική σφράγιση(Alfa 2b) προγεμισμένη πένα 8IRA60135 12/2010 των παρτίδων. του φιαλιδίου.8IRA60154 12/20108IRA60208 03/20118IRA60217
03/20118IRA60243 03/2011
8IRA60261 03/20118IRA60331 06/20118IRA60351 06/20118IRA60362 06/20118IRA60445 09/2011
9IRA60116 08/2012Qlaira 1 x 28 WED8X4 Bayer Hellas Ανάκληση Εντοπίστηκε λάθος στις οδηγίες
(estradiol valerate) WED04U των παρτίδων. του ≪Διαγράμματος παρά-λειψης δισκίων≫ του Φύλλου
Οδηγιών Χρήσης.Surbex Syr. 0380801 Abbott Laboratories Ανάκληση άδειας Πρόκειται για προϊόν ≪κύριαΕλλάς ΑΒΕΕ
κυκλοφορίας. για εξαγωγή≫ και υπάρχει η από23/11/04 εγκύκλιος-απόφαση
του Ε.Ο.Φ. για κατάργησητων αδειών αυτών.Velcade Κόνις για ενέσιμο 3,5mg 8EZSQ00, 8EZSP00, Janssen Cilag Ανάκληση
Παρουσιάζονται ορατάδιάλυμα 9GZSK00, 9FZSK00, Φαρμακευτική ΑΕΒΕ των παρτίδων. σωματίδια μετά την9GZSK01,
9JZSV00 ανασύσταση του προϊόντος.
Vibramycin Σιρόπι 60ml (50mg/5ml) 0907172 Pfizer Hellas Ανάκληση Σε δείγματα εμφανίστηκες παρτίδας. σκουρόχρωμο ίζημα.
Mετά απόσχετική αίτηση της εταιρείας.ΑΜΑΚΟ
Oral Guard Στοματικό διάλυμα Group Απαγόρευση διά- Βρέθηκε επιμολυσμένο με τον
Pharmaceuticals, θεσης και διακίνησης gram αρνητικό βάκιλλοΙνδία του προϊόντος. Burkholderia cepacia.ΥΜΛΗΡΩΜΑΤΑ
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ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
DrimoR Erbe Φυτικό τσάι σε με- (75+6)% 23139 01 Erbora Ανάκληση άδειας Η εταιρεία δεν κατέθεσε
Dalla Svizzera ταλλικό βάζο 100g Σιδηρόπουλος Β. κυκλοφορίας. αίτηση ανανέωσης αδείας.
Menopace 30 tabl. Douni Health Products Απαγόρευση διάθεσης Έχει υψηλότερη περιεκτικόκαι διακίνησης τητα σε φολικό οξύ από τητου προϊόντος. δηλωμένη στη σύνθεσητου προϊόντος.
Perfectil Triple 30 tabl. Douni Health Products Απαγόρευση διάθεσης Έχει υψηλότερη
και διακίνησης περιεκτικότητα σε φολικό οξύτου προϊόντος. από τη δηλωμένη στη
σύνθεση του προϊόντος.Wellman 30 caps. Douni Health Products Απαγόρευση διάθεσης Έχει υψηλότερηκαι διακίνησης
περιεκτικότητα σε φολικό οξύτου προϊόντος. από τη δηλωμένη στη
σύνθεση του προϊόντος.Wellwoman 30 caps. Douni Health Products Απαγόρευση διάθεσης Έχει υψηλότερηOriginal και
διακίνησης περιεκτικότητα σε φολικό οξύτου προϊόντος. από τη δηλωμένη στη
σύνθεση του προϊόντοςΚΩΔΙΚΟΣ ΛΗΞΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ο.Φ.
Antisedin / Dve Προϊόν περιποίησης 07 Χώρα προέλευσης: Ανάκληση Ενέχει κίνδυνο χημικών καθώς
Linii μαλλιών Ακτή Ελεφαντοστού του προϊόντος. περιέχει στη σύστασή του2900mg/kg μόλυβδο και δεν
συμμορφώνεται με την οδηγίακαλλυντικών 76/768/EEC.Caring, τύπος Ορός λεύκανσης 080805-2 Χώρα προέλευσης: Ανάκληση
Ενέχει κίνδυνο χημικών καθώςClear Essence δέρματος Η.Π.Α. του προϊόντος. περιέχει στη σύστασή του2,08 υδροκινόνη σε
ποσοστό1,84% και δεν συμμορφώνεταιμε την οδηγία καλλυντικών76/768/EEC.Carlo Di Roma Μάσκαρα 1204 H.A.E. Ανάκληση
Ενέχει κίνδυνο χημικών καθώςBarcode: του προϊόντος. περιέχει στη σύστασή του8436002470831 την απαγορευμένη ουσία
N-νιτροζοδιαιθανολαμίνη(3652μg/kg) και δενσυμμορφώνεται με την οδηγίακαλλυντικών 76/768/EEC.
Dynamiclair Προϊόν λεύκανσης 081015 Χώρα προέλευσης: Ανάκληση Ενέχει κίνδυνο χημικών καθώς
Lightening σώματος Ακτή Ελεφαντοστού του προϊόντος. περιέχει στη σύστασή τουBeauty Creme 6,8mg/100g
γλυκοκορτικοειδές(clobesterol propionate) καιδεν συμμορφώνεται με τηνοδηγία καλλυντικών76/768/EECEmbelleze Προϊόντα •
Novex Chocofinish Χώρα προέλευσης: Απαγόρευση διάθεσης Υπάρχει κίνδυνος χημικώνφροντίδας batch 15 Βραζιλία και
διακίνησης καθώς τα προϊόντα περιέχουνμαλλιών • Novex Chococare των προϊόντων. CI12150 και CI20170, τα οποίαwhite
chocolate απαγορεύονται στα καλλυντικάbatch 42/1 σύμφωνα με την οδηγία• Novex Chocofinish καλλυντικών 76/768/EEC.batch
32Global Keratin Θεραπεία μαλλιών 19200536813 Χώρα προέλευσης: Απαγόρευση διάθεσης Ενέχει κίνδυνο χημικών
καθώςΒραζιλία και διακίνησης. περιέχει στη σύστασή του
1,7% φορμαλδεΰδη (όριο0,2%) και δεν συμμορφώνεταιμε την οδηγία καλλυντικών76/768/EEC
Harmonie / 55 Η+ Λευκαντική 20071116 Χώρα προέλευσης: Απαγόρευση διάθεσης Ενέχει κίνδυνο χημικών καθώςParis κρέμα
Η.Π.Α. και διακίνησης περιέχει στη σύστασή του 2,6%υδροκινόνη και το προϊόν δενσυμμορφώνεται με την οδηγίακαλλυντικών
76/768/EEC.Henna Colourling Κρέμα βαφής Χώρα προέλευσης: Ανάκληση Ενέχει κίνδυνο χημικώνBalm With Henna μαλλιών
Πολωνία του προϊόντος. καθώς περιέχει στηExtract σύστασή του τη χρωστικήμε κωδικό CI11154,2-nitro-p-phenylenediamin,η
οποία απαγορεύεταιστα καλλυντικά σύμφωνα μετην οδηγία καλλυντικών76/768/EEC.ΛΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΩΔΙΚΟΣ ΛΗΞΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ο.Φ.
Hp.3 Body Προϊόν λεύκανσης D86984 “K1” Χώρα προέλευσης: Ανάκληση Ενέχει κίνδυνο χημικών καθώςClearing Gel σώματος
Ακτή Ελεφαντοστού του προϊόντος. περιέχει στη σύστασή του
9mg/100g γλυκοκορτικοειδές(clobesterol propionate) και δενσυμμορφώνεται με τηνοδηγία
καλλυντικών 76/768/EECHp.3 Body Προϊόν λεύκανσης Χώρα προέλευσης: Ανάκληση Ενέχει κίνδυνο χημικών καθώςClearing Oil
σώματος Ακτή Ελεφαντοστού του προϊόντος. περιέχει στη σύστασή του12,7mg/100g γλυκοκορτικο-ειδές (clobesterol
propionate)και δεν συμμορφώνεται με την
οδηγία καλλυντικών 76/768/EEC.Kerastraight Θεραπεία μαλλιών Χώρα προέλευσης: Απαγόρευση διάθεσης Ενέχει κίνδυνο
χημικών καθώςUK και διακίνησης περιέχει στη σύστασή του 2%
φορμαλδεΰδη (όριο 0,2%)και δεν συμμορφώνεταιμε την οδηγία καλλυντικών76/768/EEC.
Keratin Complex Χώρα προέλευσης: Ανάκληση Ενέχει κίνδυνο χημικών καθώςSmoothing Κίνα του προϊόντος. περιέχει στη
σύστασή του 1,9%Therapy - Natural και 1,7% φορμαλδεΰδη (όριο
Keratin Smoothing 0,2%) και δεν συμμορφώνεταιTreatment με την οδηγία καλλυντικών76/768/EEC.
Keratin Complex Χώρα προέλευσης: Ανάκληση Ενέχει κίνδυνο χημικών καθώςSmoothing Κίνα του προϊόντος. περιέχει στη
σύστασή τουTherapy - Ξανθά 1,9% και 1,7% φορμαλδεΰδηΜαλλιά (0,2%) και δεν συμμορφώνεταιμε την οδηγία
καλλυντικών76/768/EEC.Lightening Body Προϊόν λεύκανσης 081179 “K1” Χώρα προέλευσης: Ανάκληση Ενέχει κίνδυνο χημικών
καθώςCream σώματος. Ακτή Ελεφαντοστού του προϊόντος. περιέχει στη σύστασή του5,7mg/100g γλυκοκορτικοειδές(clobesterol
propionate) και δεν
συμμορφώνεται με την οδηγίακαλλυντικών 76/768/EEC.Maxi With Vitamin Τονωτική κρέμα BATCH: 04JAN09 Χώρα
προέλευσης: Ανάκληση Ενέχει κίνδυνο χημικών καθώςE & Sunscreen / Κίνα του προϊόντος περιέχει στη σύστασή τουClear &
Smooth 2,08% υδροκινόνη και δενσυμμορφώνεται με την οδηγίακαλλυντικών 76/768/EEC.Olive Oil & Aloe Κρέμα δέρματος
Ρ0208Β09 H.A.E. Ανάκληση Ενέχει κίνδυνο χημικών καθώςVera Skin Toning Ε0211 του προϊόντος. περιέχει στη σύστασή
τουCream: Tura 6,3mg/100g της απαγορευμένης ουσίας methyldibromoglutaronitrileκαι δεν συμμορ-φώνεται με την
οδηγίακαλλυντικών 76/768/EECPre-Natal Γαλάκτωμα καθα- 1980, 20693 Χώρα προέλευσης: Απαγόρευση διάθεσης Ενέχει
μικροβιολογικό κίνδυνορισμού για μωρά Ιταλία και διακίνησης γιατί περιέχει αερόβια μεσόφιλακαι δεν συμμορφώνεται μετην
οδηγία καλλυντικών76/768/EEC.
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
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