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Κοινή επιστολή 9 ΦΣ προς Α.Λοβέρδο 

  

      

  

  

  

Αξιότιμε κύριε υπουργέ, 

  

Δεν είχαμε την τύχη να κληθούμε στην τελευταία δημόσια διαβούλευση που έγινε στο
Υπουργείο σας, με την συμμετοχή των υπολοίπων κλάδων στους οποίους αναφερθήκατε.
Δεν είχαμε επίσης την τιμή να μας καλέσετε σε σύσκεψη στο γραφείο σας για συζήτηση
που θα αφορούσε το ποσοστό μας κέρδους, παρόλο που το προαναγγείλατε στην διάσκεψη
της Αίγλης του Ζαππείου κατά την διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης για το ωράριο.

  

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουμε την ευκαιρία να σας ρωτήσουμε για κάποια πολύ
σημαντικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο και για τα οποία θα έπρεπε, πριν πάρετε
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κάποιες αποφάσεις, να μας ενημερώσετε και να ζητήσετε την άποψη μας.  Αυτό άλλωστε
ορίζουν οι κανόνες δημοκρατίας και συνετούς διοίκησης.

  

Έτσι, σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι και στον υγειονομικό χώρο που υπηρετούμε
αλλά και στους ασφαλισμένους που σίγουρα ταλαιπωρούνται, αλλά κυρίως εν ονόματι της
αλήθειας που όλοι επικαλούμαστε, να σας θέσουμε κάποιες ερωτήσεις, αναμένοντας τις 
απαντήσεις σας .

  

    
    -  · Όταν τον Οκτώβριο του 2010 δηλώνατε στα ΜΜΕ ότι η τρόικα σας υποχρέωνε να
εξοφλήσετε εντός του έτους ΟΛΕΣ τις οφειλές του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και
των οφειλών του ΟΠΑΔ προς τους φαρμακοποιούς, το πιστεύατε; Γιατί αυτό ουδέποτε
υλοποιήθηκε!   

    
    -  · Όταν τον Μάρτιο του 2011 κατά την διάρκεια της κινητοποίησής μας με την άρση της
πίστωσης προς τον ΟΠΑΔ , δηλώνατε  στα ΜΜΕ ότι το ταμείο αυτό θα μας εξοφλούσε
εντελώς μέχρι τον Αύγουστο, το πιστεύατε; Υποθέτουμε ότι το πιστεύατε διότι δεν θα
θέτατε θέμα  παραίτησής  σας σε περίπτωση μη υλοποίησης της υπόσχεσή σας. Γνωρίζετε
ασφαλώς ότι ακόμα και σήμερα ο ΟΠΑΔ μας οφείλει  χρήματα από τον Μάιο . Δεν σας
ρωτάμε πότε θα μας πληρώσει διότι σίγουρα δεν γνωρίζετε. Σχετικά όμως με την
παραίτησή σας ... τι έγινε; Υπεβλήθη ποτέ και πότε;   

    
    -  · Σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις σας σχετικά με την αντικατάσταση από τους
φαρμακοποιούς ουσιωδώς ομοειδών φαρμάκων μόνο στις περιπτώσεις  ελλείψεων,
αναφέρατε ότι μόνο ο ΕΟΦ δύναται να  τεκμηριώσει τις ελλείψεις και κανείς άλλος! Επίσης
ότι « δεν προκύπτουν ελλείψεις  από το τι λέει ένας Πρόεδρος ενός
Φαρμακευτικού Συλλόγου, αλλά από τον ΕΟΦ ο οποίος τις ... καταγράφει και
υπάρχει μεγάλη απόσταση κατά καιρούς ανάμεσα με ότι    λέγεται ως έλλειψη
από έναν συνδικαλιστή και σε ότι λέγεται ως έλλειψη από τον ΕΟΦ.» Σας
ερωτούμε λοιπόν από που τεκμαίρεται αυτή σας η πεποίθηση περί των ελλείψεων, όταν
μέχρι σήμερα ΜΟΝΟ ΜΙΑ φορά και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο ΕΟΦ διαπίστωσε
ελλείψεις και μάλιστα μόνο σε πρωτότυπα φάρμακα; Και πως είναι δυνατόν να
αντικατασταθούν πρωτότυπα φάρμακα όταν δεν υπάρχουν ... αντίγραφα;
 

  

Οι ελλείψεις οποιονδήποτε προϊόντων (πολύ περισσότερο των φαρμάκων),  δεν
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διαπιστώνονται από τα γραφεία αλλά από την μάχιμη θέση στην αγορά και εν προκειμένω
από τον πάγκο των φαρμακείων. Και οι μάχιμοι φαρμακοποιοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις
ελλείψεις, οι οποίες σήμερα έχουν κάνει ρεκόρ, από οποιονδήποτε άλλον! Αλήθεια που είναι
σήμερα ο ΕΟΦ ; Δεν έχει διαπιστώσει καμία έλλειψη;

    
    -  · Παραδεχθήκατε το λάθος σας για την κατάργηση των εκπτώσεων προς τα
φαρμακεία. Πότε το καταλάβατε; Έπρεπε να φθάσουμε στο σημείο της μείωσης του
ποσοστού μας κέρδους για να κατανοήσετε αυτό, που από την πρώτη στιγμή σας θέταμε
σαν τεράστιο λάθος, αφού ΚΑΝΕΙΣ πλην της   

  

βιομηχανίας και των χονδρεμπόρων δεν κερδίζει από αυτήν την κατάργηση ; Τυχαία η
χρονική στιγμή που το καταλάβατε και θέλετε να διορθώσετε το λάθος;  Όχι ότι δεν
δεχόμαστε την διόρθωση, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η διόρθωση ενός λάθους είναι
ουσιαστικά απονομή δικαιοσύνης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προϊόν
ανταλλαγής . Δεν συμφωνείτε;

    
    -  · Ξεχάσατε πως επιβάλλατε το rebate στους φαρμακοποιούς σαν ισοδύναμο μέτρο
της μείωσης του ποσοστού κέρδους; Σήμερα έρχεστε χωρίς κανέναν ενδοιασμό και
εφαρμόζετε  και μείωση του ποσοστού κέρδους 
και
αύξηση του ήδη υφιστάμενου 
rebate
. Τι άλλαξε μέσα σε λίγους μήνες με ευθύνη των φαρμακοποιών ώστε να συμπεριφέρεστε
έτσι; Συμμετέχουμε μήπως στην αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης ή είμαστε υπεύθυνοι
από την ανικανότητα των ασφαλιστικών ταμείων να πληρώνουν στην ώρα τους, ώστε να
εισπράττεται 
rebate
; Αυτό το λάθος πότε θα το καταλάβετε;
 

    
    -  · Τώρα αντιληφθήκατε ότι τα φαρμακεία είναι πολλά; Όταν μειώσατε τα πληθυσμιακά
κριτήρια δεν το γνωρίζατε ότι τότε ήταν ήδη πολλά; Έπρεπε να γίνουν τα 11200 φαρμακεία
12000 για να το αντιληφθείτε; Και τώρα τι θα κάνετε; Θα πάρετε πίσω την  ... μείωση ;
 

    
    -  · Μειώνετε συνεχώς τις τιμές των φαρμάκων και καλά κάνετε. Το απόθεμά μας όμως
που αναγκαζόμαστε να το διαθέτουμε συνεχώς με ζημία, δεν σας προβλημάτισε ποτέ; Ούτε
το γεγονός ότι παρά τις μειώσεις, η βιομηχανία εξακολουθεί να διοχετεύει έστω και
ελλιπώς την αγορά; Δεν αποτελεί το τελευταίο απόδειξη για ... προηγούμενα υπερκέρδη; 
Στην τελευταία δε υποτίμηση των φαρμάκων γιατί δόσατε παράταση ... αισχροκέρδειας
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στο χονδρεμπόριο; Γιατί αφήσατε τις φαρμακαποθήκες να μας χρησιμοποιήσουν σαν
πλυντήριο ξεστοκαρίσματος;  Δεν γνωρίζετε ότι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου το χονδρεμπόριο
θα μας προμηθεύει φάρμακα συνεχώς με παλιές υψηλές τιμές ανεξαρτήτως τι θα αγοράζει ;
Το δικό μας απόθεμα πως και με ποιό τρόπο θα εκποιήσουμε;   

    
    -  · Ώστε το μέτρο της λεγόμενης «διεύρυνσης» του ωραρίου  ήταν...χρήσιμο !Δηλαδή
είναι σωστότερο και χρησιμότερο το μέτρο «ανοίγματος» 57 φαρμακείων με χαριστική
πράξη και όχι 500 οργανωμένα και συντεταγμένα, όπως ορίζουν οι κανόνες των
διημερεύσεων! Και αυτό το επέβαλε η ... τρόικα! Αλήθεια  γιατί ενοχληθήκατε από την
αίτηση ακυρώσεως που κάναμε στα Δικαστήρια; Δεν δικαιούμαστε να υπερασπιζόμαστε το
δίκαιο μας ; Γιατί αυτή η ανησυχία και γατί θεωρείτε ειδικά αυτή την πράξη μας σαν
«πολεμική»;   

    
    -  · Πως θα αντιμετωπίσετε την οικονομική ασφυξία των φαρμακείων που προέρχεται
από την μείωση μέχρις εξαφανίσεως  της πίστωσης από τους προμηθευτές μας , με την
ταυτόχρονη μεγάλη καθυστέρηση των πληρωμών μας από τα ασφαλιστικά μας ταμεία; Η
αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές σας ;   

  

  

Κύριε υπουργέ,

  

  

Πράγματι  δεν έχετε εκφραστεί εναντίον μας απαξιωτικά , αλλά μην ξεχνάτε πόσες φορές
έχετε αναφερθεί στους φαρμακοποιούς  χαρακτηρίζοντάς τους ... ανάλγητους , όταν
έπραξαν το αυτονόητο: Να ζητήσουν αυτά που τους οφείλει το καθομολογούμενα ανάλγητο
και αφερέγγυο κράτος.

  

  

Το θέμα όμως δεν είναι το τι λέει κανείς , αλλά το τι κάνει. Οι πράξεις χαρακτηρίζουν τον
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άνδρα και όχι τα λόγια που τις περισσότερες φορές και πολλά είναι και χωρίς καμιά
σημασία. Σας υπενθυμίσαμε τα λόγια σας  γεμάτα υποσχέσεις για τις ... εξοφλήσεις του
ΟΠΑΔ.  Σας υπενθυμίσαμε τις διαβεβαιώσεις σας για το ισοδύναμο μέτρο του rebate με την
μείωση του ποσοστού κέρδους. Ότι στρέφεστε λοιπόν εναντίον των φαρμακοποιών δεν
χρειάζεται καμία απόδειξη. Οι πράξεις και τα έργα  αποτελούν από μόνα τους απόδειξη της
εχθρικής στάσης σας έναντι των φαρμακοποιών. 
Και αυτό ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ !!!

  

  

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

  

Πρόεδρος Φ.Σ. Αττικής

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

  

Πρόεδρος Φ.Σ. Πειραιά

  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

  

Πρόεδρος Φ.Σ. Αχαΐας

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΡΤΖΙΛΑΣ
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Πρόεδρος Φ.Σ. Καρδίτσας

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

  

Πρόεδρος Φ.Σ. Λάρισας 

  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ

  

Πρόεδρος Φ.Σ. Δωδεκανήσου

  

 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ

  

Πρόεδρος Φ.Σ. Κερκύρας 

  

ΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

  

Πρόεδρος Φ.Σ. Ιωαννίνων 

  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ 

  

Αντιπρόεδρος Φ.Σ. Έβρου 
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