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AΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ

  

Τις τελευταίες μέρες πολλά ακούσθηκαν και γράφτηκαν στον ηλεκτρονικό και γραπτό τύπο
για τα βρεφικά γάλατα.

  

Καταρχήν να ξεκινήσουμε από ένα δεδομένο ότι ο τζίρος αυτών των προϊόντων στο
Φαρμακείο είναι ασήμαντος(1,5%). Ομοίως πολύ μικρό είναι και το ποσοστό κέρδους 10,5%
επί της τιμής πώλησης.

  

Επομένως γιατί τόση πρεμούρα στο υπουργείο του συντοπίτη μας κ. Χρυσοχοίδη να τα
χαρίσουν στα S. markets? Και γιατί τέτοια αντίδραση από τους φαρμακοποιούς?

  

Διότι κάποιοι βλέπουν το τυρί και άλλοι την φάκα…

  

      

  

Από τον Ιανουάριο οι φαρμακοποιοί καταγγείλαμε την συμφωνία του υπουργείου με
ισραηλινή εταιρεία για εγκατάσταση στην Ελλάδα και ίδρυση αλυσίδας φαρμακείων .

  

Μετά την αποκάλυψη και τις σθεναρές αντιδράσεις μας αυτό αποφευχθεί προς το παρών .

  

Αναμένεται όμως come back υπό την μορφή drugstore τύπου Αμερικής ,έτσι λοιπόν άρχισε
το  σε αυτά αποκλειστικών ειδών φαρμακείου, στην αρχή με τα βρ. γάλατα  (το τυρί) και
σιγά-σιγά τα υπόλοιπα, οι θεραπευτικές οδοντόκρεμες, τα συμπληρώματα διατροφής
(βιταμίνες κλπ) ,ταινίες μέτρησης σακχάρου (από τα πρώτα σε τζίρο μεγάλων
φαρμακευτικών εταιρειών) ορθοπεδικά, θεραπευτικά δερμοκαλλυντικά, σιρόπια ,γαργάρες,
depon κλπ είδη που χορηγούνται σήμερα με συνταγή   (η φάκα). Και βέβαια εμείς δεν
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είμαστε μεγάλες οικονομικές μονάδες για να μπορούμε να «επηρεάζουμε» υπουργούς
–γραμματείς & φαρισαίους στην «αναμπουμπούλα» που βρισκόμαστε σήμερα…

  

Και πως θα εκτελεί ο μέσης ,κατώτερης ή ανύπαρκτης μόρφωσης υπάλληλος του κάθε s.
market την συνταγή έστω για το βρ. γάλα (που σημειωτέον περιέχει φαρμακευτικές ουσίες,
υποκατάστατο του μητρικού θηλασμού γι’ αυτό & οι ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά & ο ΕΟΦ &το
Σ.τ.Ε. εντέλουν την διάθεσή του μόνο από φαρμακεία) από 1 Ιανουαρίου κ. υπουργέ? Διότι
λόγω της μεγάλης γκάμας και πολλών ειδών πλέον τα φαρμακεία δεν θα τα διαθέτουν
μειούμενης στο ελάχιστο της ζήτησης (ούτε και σήμερα όπως προανέφερα είχαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον).Μετά τις 9 το βράδυ ή Σάββατο απόγευμα & Κυριακές από πού θα τα
προμηθεύονται οι ματαίως αναζητούντες γονείς ή ακόμα και οι νέοι γονείς εξερχόμενοι από
τα μαιευτήρια ? 

  

Και αν ήταν να μειωθεί σημαντικά η Λ.Τ. άντε να πούμε χαλάλι την ταλαιπωρία. Γνωρίζουμε
όμως πλέον πολύ καλά ότι το ποσοστό κέρδους των s.m. ξεπερνάει κατά πολύ το
δεσμευτικό μέχρι σήμερα 10,5% στα φαρμακεία…

  

Άλλωστε τις τιμές τις καθορίζουν οι εταιρείες ,γνωστό βρ. γάλα 900γρ.στην Μ. Βρετανία
πωλείται 9,49 λίρες (10,61ευρώ)ενώ στην Ελλάδα 800γρ.η εταιρεία το δίνει στα φαρμακεία
16,67ευρώΧ.Τ. ,ποιος φταίει για τις υψηλές τιμές και τον έλεγχό τους εδώ…

  

Οι φαρμακοποιοί και οι σύλλογοι μας  προασπίζουμε  στην πράξη καθημερινά την Δ. Υγεία
και θα αγωνισθούμε σθεναρά για να μην τίθεται σε κίνδυνο από σχέδια που εξυφαίνονται
υπογείως και παντοιοτρόπως δήθεν προς το συμφέρον του Ελληνικού λαού. 

  

  

Φουκαλας Αργύρης 

  

φαρμακοποιός 
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Γ. Γραμματέας του Φ.Σ.Η.
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