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Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2012

  

ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ!

  

  

Χθες στις  3:30 το απόγευμα στο γραφείο του κου Κουτρουμάνη ξεκίνησε η συζήτηση για
την κινητοποίησή μας. Παρόντες ήταν οι υπουργοί Εργασίας κος Κουτρουμάνης,
Οικονομικών κος Σαχινίδης και ο υφυπουργός Υγείας κος Τιμοσίδης. 

  

Από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ήταν παρόντες οι Θ. Αμπατζόγλου, Α. Βαλτάς,
Κ. Θεοδοσιάδης, Ι. Μακρυγιάννης και Ι. Παπαδόπουλος.

  

Αφού έγιναν οι απαραίτητες τοποθετήσεις και οι διευκρινήσεις, διότι όπως φάνηκε οι
υπουργοί θεωρούσαν  ότι η κινητοποίηση γίνεται μόνο για τον ... ΕΟΠΥΥ και τα
χρωστούμενα του ΟΠΑΔ, ξεκίνησαν οι «προσφορές» εκ μέρους του κου Κουτρουμάνη. 

  

      

    
    -  · ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ ΟΠΑΔ & ΟΑΕΕ: Προτάθηκε από τον κο Σαχινίδη η αποπληρωμή του
πακέτου των χρωστούμενων από τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ μέχρι τις 30 Μαρτίου. Στο
μεταξύ θα δοθεί από κονδύλια του Υπ. Οικονομικών, ένας μήνας περίπου για τα χρέη του
ΟΠΑΔ. Για όλα αυτά συμφωνήθηκε να κρατηθεί έκπτωση 3,5% από τους
φαρμακοποιούς και τούτο δικαιολογήθηκε ως 1,5% επειδή οι λογαριασμοί δεν θα ελεγχθούν
(κατά μέσον όρο οι απορρίψεις συνταγών είναι 1,5%)  συν 2% 
rebate
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(το 
rebate
κατά μέσον όρο είναι 2% ). Αυτά όλα, σε περίπτωση που πάρουμε το πακέτο από την
έβδομη δόση της δανειακής σύμβασης από την  Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ζήτησα από τον κο
Σαχινίδη έγγραφο που να δεσμεύει το Υπουργείο για την πληρωμή αυτή και μου απάντησε
ότι αυτό μπορούσε να δοθεί μόνο στην περίπτωση που ο ΦΣΑ, θα συνεδρίαζε απόψε το
βράδυ για να επικυρώσει την συμφωνία!!!
 

    
    -  · ΧΡΕΩΣΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ: Δεν μπορεί να γίνει προς το παρόν
απολύτως τίποτα. Αργότερα ίσως.   

    
    -  · ΕΟΠΥΥ: Θα πληρώσει στις 5 Ιανουαρίου τις οφειλές του για τον Νοέμβριο (πράγματι
νωρίτερα των συμφωνηθέντων ) και στις 13 Φεβρουαρίου για τον Δεκέμβριο. Μετά ο Θεός
ξέρει. Πάντως ο κος Βουδούρης ήταν ο μόνος ο οποίος δεν εξέφρασε κανένα παράπονο για
τους φαρμακοποιούς και ο οποίος σε κάποια φάση βοήθησε την συζήτηση.   

    
    -  · ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ:  Κάποια στιγμή ζήτησα να μπει στην συζήτηση μιας
και ήταν παρών ο Υφ. Υγείας κος Τιμοσίδης και η μείωση του ποσοστού κέρδους (το γνωστό
1,5% + 1,5%) αλλά εισέπραξα αμέσως την άρνηση από τον κο Θεοδοσιάδη! «Θα βάζουμε
συνέχεια προσχώματα για να μην κάνουμε συμφωνία»; είπε. Και φυσικά.... ξεχάστηκε.
Κανείς δεν αντέδρασε! Το ότι ο κ. Λοβέρδος όμως εξαφανίστηκε(σήμερα μετά την απόφαση
του ΠΦΣ για αναστολή των κινητοποιήσεων(;), ξαναεμφανίστηκε στο MEGA με το
γνωστό του στιλ εις βάρος των φαρμακοποιών και την επιμονή του στην μείωση του
ποσοστού κέρδους) δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν υφίσταται. Εντός του πρώτου
τριμήνου η μείωση θα γίνει! 
Το είπε σήμερα
!!!
 

    
    -  · ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Αύριο ή μεθαύριο θα γίνει σύσκεψη στο Υπ.
Εργασίας με θέμα την πιστωτική πολιτική των εταιρειών και την επιμονή τους να
ελαχιστοποιήσουν την πίστωση. Έχουν κληθεί ο ΠΦΣ ο ΣΦΕΕ και αρμόδια Υπουργεία. 
 

  

  

Κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ εμού και του υπουργού Εργασίας κου
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Κουτρουμάνη, όταν μου ζητήθηκε να πω την γνώμη μου για το αν συμφωνώ ή όχι με το
ανωτέρω πακέτο. Απάντησα ότι δεν αποφασίζω μόνος μου, αλλά το Δ.Σ. του ΦΣΑ. Απόρησα
μάλιστα πως ο ΠΦΣ απεφάσισε και συμφώνησε χωρίς απόφαση Δ.Σ., αλλά αυτό δεν είναι
κάτι που με αφορά και δεν προχώρησα. 

  

Αμέσως ο Υπουργός αντέδρασε έντονα λέγοντας ότι «εάν δεν  γίνει σήμερα Δ.Σ. του ΦΣΑ
και δεν υπάρξει εδώ και τώρα αποδοχή του πακέτου, τα παίρνω όλα πίσω.» Συνέχισε δε
λέγοντας: « Εάν αύριο με πάρει στο τηλέφωνο έστω και ένας πολίτης από την Αθήνα και
μου πει ότι δεν του εκτέλεσαν συνταγή δεν ισχύει τίποτα απολύτως» !

  

Του απάντησα ότι αυτό είναι εκβιασμός και ότι δεν πρόκειται να τον αποδεχθώ. « Σας δίνω
τον λόγο μου» συνέχισα « ότι θα υπάρξουν πολλοί πολίτες από την Αθήνα που θα σας
παραπονεθούν. Εξ άλλου δεν γίνεται επί ένα μήνα να σας προειδοποιούμε για τις
κινητοποιήσεις μας χωρις καμία ανταπόκριση και να έχετε απαίτηση να σας απαντάμε εδώ
και τώρα σε εκβιασμούς και μάλιστα στην αρχή της κινητοποίησης! » 

  

  

Πιστεύω ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν τα πάντα.
Δεν συμφωνώ με τις διάφορες συνδικαλιστικές τακτικές που αποβλέπουν σε κινήσεις
εντυπωσιασμού.

  

  

Από ότι γνωρίζω τα αιτήματα της κινητοποίησής μας ήταν και είναι τα έξης:

    
    -  · Σαφές και έγγραφο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των χρεών των ασφαλιστικών
ταμείων   

    
    -  · Να κατανοήσουν τα ταμεία και η κυβέρνηση ότι τα φάρμακα δεν μας τα χαρίζει
κανείς και κάποιος πρέπει να τα πληρώνει στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι κρέμονται
κυριολεκτικά σε μία κλωστή από τις επιταγές που έχουν εκδώσει προς τους προμηθευτές
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τους.   

    
    -  · Να παρέμβει άμεσα η πολιτεία προς τις πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκων και τους
υπόλοιπους προμηθευτές, ώστε να παρέχουν προς τα μέλη μας ίδια πίστωση με τις
καθυστερήσεις των πληρωμών από τα ασφαλιστικά ταμεία   

    
    -  · Να ορισθούν, όπως απαιτείται από την υπογραφείσα σύμβαση,  για ΟΛΟ τον χρόνο
του 2012, σταθερές ημερομηνίες εξόφλησής μας από τον ΕΟΠΥΥ.   

    
    -  · Να παραμείνει το ποσοστό κέρδους μας στα σημερινά επίπεδα . Άλλωστε,  σήμερα
το ποσοστό κέρδους είναι τέτοιο που δεν μας επιτρέπει την επιβίωσή μας. Έχει μάλιστα
ήδη δεχθεί μείωση με την αποδοχή εκ μέρους μας του rebate, ως ισοδύναμο μέτρο της
μείωσης του ποσοστού κέρδους. Ξέχασαν κάποιοι την «κόκκινη γραμμή» που οι ίδιοι
χάραξαν;   

  

  

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τι από αυτά επιτύχαμε; Επιτέλους ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ. 

  

  

Δημιουργήθηκαν πολλά ερωτήματα από την συνάντηση και τα οποία θα πρέπει να λυθούν
πολύ πριν παρθούν οριστικές αποφάσεις για τον κλάδο.

    
    -  · Με δεδομένη την πράξη νομοθετικού περιεχομένου στην οποία κατέφυγε η κυβέρνηση
 για τον  συμψηφισμό των 262 εκατομμυρίων του rebate των βιομηχάνων με τα
χρέη των νοσοκομείων προς τις βιομηχανίες
 

    
    -  · Με δεδομένη την έλλειψη επίσημου έγγραφου πληρωμής των χρεών του ΟΠΑΔ και
του ΟΑΕΕ, ανεξαρτήτως της πορείας της δανειακής σύμβασης, τι άλλαξε από τις
προηγούμενες φορές των προφορικών υποσχέσεων;   
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    -  · Γιατί επικεντρώνεται το πρόβλημα μόνο στα χρέη των ταμείων και μάλιστα
αποκλειστικά στον ΟΠΑΔ και στον ΟΑΕΕ; Τα υπόλοιπα χρέη;   

    
    -  · Γιατί το ποσοστό κέρδους δεν πρέπει να συζητείται; Δεν ενοχλεί που σήμερα
καταρρέουμε με το υπάρχον ποσοστό; Η δεν καταρρέουμε και όλα είναι ρόδινα; Πότε και με
ποιόν τρόπο θα διεκδικήσουμε την παραμονή του ποσοστού κέρδους στα σημερινά επίπεδα;
Η την δεχθήκαμε την μείωση και τελείωσε; Οι περίφημες κόκκινες γραμμές που αφορούσαν
το ποσοστό κέρδους έγιναν ... ροζ ; Σήμερα και εντελώς ξαφνικά γιατί ο κος Λοβέρδος
επανέφερε την μείωση του ποσοστού κέρδους;   

    
    -  · Θετική και αναμενόμενη κάτω από το βάρος των κινητοποιήσεών μας εξέλιξη οι
πληρωμές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου από τον ΕΟΠΥΥ, αλλά δεν είναι αυτό το μόνο
ζητούμενο σήμερα. Αφού η πίεση για την αυτοπροστασία μας απέναντι στην ασυνέπεια
πληρωμών αποδίδει γιατί κάποιοι από εμάς θέλουν να απαξιώσουν οι ίδιοι το μόνο εργαλείο
άμυνας που μας έχει απομείνει; Τις συνταγές π.χ. του Ιανουαρίου αν τις εκτελέσουμε πότε
θα τις πληρωθούμε;   

    
    -  · Οι εκπτώσεις των προμηθευτών μας προς τα φαρμακεία μας αποτελεί τεράστια
παραχώρηση της κυβέρνησης; Ο Υπ. Υγείας παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος. Πώς γίνεται η
διόρθωση ενός λάθους να αποτελεί παραχώρηση της κυβέρνησης; Δεν ξέρει ο υπουργός ότι
οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες διαφωνούν με τις εκπτώσεις πλέον και δηλώνουν ότι θα τις
περιφρονήσουν;   

    
    -  · Πιστεύει κανείς ότι οι εταιρείες θα ... συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των
Υπουργείων; Πιστεύει κανείς ότι χωρίς το μέτρο πίεσης της κινητοποίησης θα πιεστούν τα
Υπουργεία για να πιέσουν με την σειρά τους τις βιομηχανίες; Ασφαλώς όχι. Όλα για το
επικοινωνιακό τρικ και τίποτα περισσότερο. Μακάρι να διαψευσθώ... Μακάρι....!   

  

  

Χρειάζεται προσοχή στις αποφάσεις μας και όχι εφήμερες και σπασμωδικές αντιδράσεις.
Δεν μπορεί ένας αγώνας να εκφυλιστεί για τις πληρωμές ενός ταμείου, ακόμα και εάν
πρόκειται για τον ΕΟΠΥΥ. Δεν εστιάζεται το πρόβλημα μόνο στις πληρωμές των
Ασφαλιστικών Ταμείων, αλλά κυρίως στην ασφυξία που προκαλείται από την ανασφάλεια
και την επισφάλεια του συστήματος. 
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Η αντίδραση του υπουργού απέναντί μου, ήταν απόδειξη ότι είχε πολύ πιεστεί από την
κινητοποίησή μας. Ήθελε την άμεση λήξη της, ΠΑΣΕΙ ΘΥΣΙΑ. Και αυτό είναι κάτι που με
προβληματίζει πάρα πολύ. Το  «ΠΑΣΕΙ ΘΥΣΙΑ» ....!!!

  

  

Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
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