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«Απέναντι σε παραλογισμούς και σε αυτονόητα»

Αμέσως μετά την Συνέντευξη Τύπου του ΠΦΣ, πήγαμε (μαζί με Βαλτά, Σοφιανόπουλο και
Ζήκα) σε προγραμματισμένη συνάντηση στον ΕΟΠΥΥ.

Στην συνάντησή μας με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, συζητώντας για την επόμενη πληρωμή
μας που προβλέπεται για τον Ιανουάριο, τέθηκε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την
χορήγηση των αναλωσίμων υλικών από τα φαρμακεία μας.

Οπως μας πληροφόρησε οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ ανακάλυψαν μια...
      ... Υπ. Απόφαση του 2004 (!), η οποία εφάρμοσε μια κοινοτική οδηγία, σύμφωνα με την
οποία όσοι «πάροχοι» ήθελαν να χορηγήσουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αναλώσιμα
υλικά, επιθέματα ή τρόφιμα ειδικής διατροφής, θα έπρεπε να διαθέτουν ορισμένες
προδιαγραφές και ISO!!! Σε αυτούς τους παρόχους ο νόμος αυτός συμπεριλάμβανε και τα
φαρμακεία…  

Η αντίδρασή μας ήταν άμεση και τα επιχειρήματά μας εστιάστηκαν στο γεγονός ότι,

  

• τα φαρμακεία είναι ήδη πιστοποιημένοι χώροι υγείας, ως έχοντα ειδικές προδιαγραφές,
βάσει των οποίων αδειοδοτούνται, εν αντιθέσει με τους άλλους παρόχους,
• για τα φαρμακεία δεν απαιτείται (ορθότατα) ISO για την χορήγηση φαρμάκων και
συνεπώς δεν μπορεί να απαιτείται κάτι τέτοιο για παραφάρμακα ή άλλα αναλώσιμα,
• τα φαρμακεία έχουν την πιστοποίηση για το μείζον που είναι το φάρμακο τα ναρκωτικά
κ.λ.π. και δεν μπορούν να διαθέτουν τα υπόλοιπα προϊόντα που αποτελούν το έλασσον;

  

Μάλιστα αναφέραμε και έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία 30/04/2012 σύμφωνα με το
οποίο … «τα φαρμακεία δύνανται να πωλούν εκτός από φάρμακα και είδη γενικής ιατρικής
χρήσεως, διαιτητικά προϊόντα, κτηνιατρικά φάρμακα καθώς επίσης και διάφορα προϊόντα
υγειονομικής χρήσεως, και συνεπώς τα φαρμακεία ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την υποχρέωση να
διαθέτουν βεβαίωση εμπορίας ιατροτεχνολογικών ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις της
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/16-1-2004 Υπουργικής απόφασης…».
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ζήτησε την εφαρμογή του νόμου (που ουσιαστικά ήταν
απενεργοποιημένος) από 1/01/2017, μέσω της πιστοποίησης του φαρμακείου με ISO.

  

Την επόμενη ημέρα (σήμερα) στην επιτροπή τιμών του Υπουργείου Υγείας, στην οποία
συμμετείχα εκ μέρους του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, συνάντησα σε ένα
διάλειμμα της επιτροπής στο γραφείο του τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κύριο Πολάκη,
στον οποίο ανέφερα το θέμα που είχε συζητηθεί χθες στον ΕΟΠΥΥ, ενημερώνοντάς τον ότι
δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούμε αυτή την παράλογη απαίτηση του … ανασυρόμενου
νόμου.
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Ο Αναπληρωτής Υπουργός συμφώνησε με τις θέσεις μας, επικοινώνησε αμέσως παρουσία
μου με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, του ζήτησε εξηγήσεις και άμεση λύση του προβλήματος
και εκεί πληροφορήθηκα ότι την «ανακάλυψη» του νόμου την έκανε η … πάρεδρος του
ΕΟΠΥΥ!!! Το θέμα όμως δεν είναι το τι πιστεύει ο καθένας, ούτε η πολιτική βούληση του
Υπουργού που είναι όπως κατάλαβα αυτονόητη. Το θέμα είναι πως την υπογραφή του
εντάλματος για την πληρωμή μας, την βάζει η πάρεδρος, που απαιτεί την εφαρμογή ενός
νόμου έξω από κάθε λογική, και που αν δεν την βάλει … δεν θα πληρωθούμε για όσα
χορηγούμε από τις αρχές του έτους...

  

Θεωρήσαμε σκόπιμο μια και ό χρόνος πίεζε να απευθυνθώ (την ίδια άποψη είχε και ο
Υπουργός) στην πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου και με συνοπτικές διαδικασίες από την
γραμματεία του ΠΦΣ βρέθηκα σε λίγα λεπτά στο γραφείο της, στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
όπου εξήγησα την κατάσταση στον Γενικό Διευθυντή κύριο Νενέ. Κατέθεσα πλήρη
περιγραφή της κατάστασης και τόνισα ότι αν δεν λυθεί το θέμα πριν το τέλος του μήνα, τα
φαρμακεία θα διαθέτουν τα αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη τοις μετρητοίς εκδίδοντας
αποδείξεις για να εισπράττουν οι σφαλισμένοι το αντίτιμο εκείνοι από τον ΕΟΠΥΥ! Με την
διαφορά ότι τελικά ούτε και εκείνοι θα μπορούν να το εισπράξουν, αφού δεν θα θεωρείται
δαπάνη έγκυρη από την επίτροπο, διότι δεν θα έχει γίνει από …. πιστοποιημένο πάροχο!!!

  

Επέστρεψα στην επιτροπή τιμών του Υπουργείου Υγείας όπου ζήτησα μεγαλύτερο χρόνο
παράτασης υπέρ των φαρμακείων για την εκποίηση των αποθεμάτων ή νομοθέτηση
πώλησης ΟΛΩΝ των αποθεμάτων μέχρι εξάντλησής τους. Ως γνωστό με χθεσινή απόφαση
του Υπουργού Υγείας ο χρόνος έναρξης της εφαρμογής του νέου δελτίου τιμών, είναι από
23/12/2016 για τα νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και τους ΚΑΚ, από 10/01/2017 για τους
συνεταιρισμούς και τις αποθήκες και από 25/01/2017 για τα φαρμακεία.

  

Ουσιαστικά η παράταση για εμάς είναι μόνο δέκα εργάσιμες μέρες αφού μέχρι τις 10
Ιανουαρίου θα εφοδιαζόμαστε από το χονδρεμπόριο με τις παλαιές τιμές, πράγμα
απαράδεκτο για τόσο μεγάλες μειώσεις στα γενόσημα κάποιων κατηγοριών που φθάνουν
ακόμα και στο 50%!

  

Για παράδειγμα: Atorvastatin 40mg, aripiprazole 10mg και 15mg, alfuzosin 10mg, Carvedilol
6,25mg, Clopidogrel 75mg, olanzapine disp. 20mg, quetiapine 300mg, risperidone 30mg κλπ

  

 2 / 3



Eνημέρωση από τον πρόεδρο του ΠΦΣ Κ. Λουράντο
Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2016 08:46

Μέσα στα φάρμακα της προς εξέταση λίστας ήταν και κάποια (λίγα) μη
συνταγογραφούμενα φάρμακα για τα οποία οι εταιρείες ζητούσαν … διπλάσια τιμή.
Ενημέρωσα την επιτροπή ότι επίκειται η από 1/01/2017 εφαρμογή του νόμου, σύμφωνα με
τον οποίο … απελευθερώνονται οι τιμές ΟΛΩΝ των ΜΥΣΥΦΑ, οπότε προς τι η αίτηση για
διπλάσια αύξηση! Επενέβη η πρόεδρος των νοσοκομειακών φαρμακοποιών και
αντιπρόεδρος της επιτροπής, η οποία εξέφρασε την δυσφορία της, λέγοντας ότι η αύξηση
της τιμής τέτοιων προϊόντων από την απελευθέρωση της τιμής τους θα πλήξει τα
νοσοκομεία αφού τα χρησιμοποιούν κατά κόρον (όπως πχ HIBITAN)!!!

  

Κατέθεσα την πρόταση του ΠΦΣ για απελευθέρωση της τιμής μόνο των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. πράγμα
που συμφώνησαν όλοι, αφού έγινε παραδεκτό ότι απελευθέρωση της τιμής τους ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΑΥΞΗΣΗ που αποδεικνύεται και από το τωρινό δελτίο τιμών στο οποίο οι εταιρίες
αιτούνται την αύξηση κάποιων ΜΥΣΥΦΑ!!!

  

Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε απέναντι σε παραλογισμούς και αυτονόητα που κάποιοι δεν
καταλαβαίνουν, όχι μόνο για την επιβίωσή μας αλλά και για την επιστημοσύνη μας που
βάλλεται πανταχόθεν και χωρίς καμία αιτιολογία….

      Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ    
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