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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κ. ΛΟΒΕΡΔΟ
 Κ. υπουργέ με την τροπολογία που καταθέσατε στην Βουλή ζητάτε το άνοιγμα του ωραρίου
[γιατί το επάγγελμα το έχετε κάνει ήδη διαμπερές].

  

      Επειδή τυγχάνω φαρμακοποιός και από τον νόμο απαγορεύεται η απουσία μου από το
φαρμακείο ούτε για 10 λεπτά, και επειδή από αύριο θα πρέπει από Δευτέρα –Σάββατο
βράδυ 16 ώρες την μέρα να βρίσκομαι σε αυτό ,σας παρακαλώ όπως μεσολαβήσετε στον κ.
υπουργό ανάπτυξης όπως φέρει κι’ αυτός μία τροπολογία στη Βουλή ώστε τα καταστήματα
να είναι ανοικτά την Κυριακή για να μπορώ να ψωνίζω τα απαραίτητα ,τις τράπεζες το ίδιο
για τις συναλλαγές μου ,αλλά το κυριότερο τις Δημόσιες Υπηρεσίες για να διεκπεραιώνω
την ουκ ολίγη  γραφειοκρατική δουλεία του φαρμακείου με αυτές .
Μπορεί και να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας και με εμάς να το δοκιμάζετε… 
Αλλά εκεί που κατάντησε το φαρμακείο από μία υγιή επιχείρηση Πρωτοβάθμιας φροντίδας
σε ένα εμπορικό κατάστημα όπως όλα τα άλλα ,παρακαλώ όπως μου διαθέσετε έναν ακόμη
φαρμακοποιό από τους πολλούς που λέτε ότι περιμένουν στην σειρά ,με έξοδα του
Δημοσίου ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ στην 18ωρη λειτουργία του φαρμακείου μου και
να συνεχίσω να παρέχω όλες τις υπηρεσίες όπως μέχρι σήμερα .
Καθότι δεδομένου ότι η ‘πίτα’ παραμένει η ίδια [μάλιστα δεσμευτήκατε νε την μειώσετε
25%] πως θα προσλάβει κάποιος δεύτερο φαρμακοποιό ή υπάλληλο ,το αντίθετο μάλιστα…
Σημειώσατε ότι σε πρόσφατη έρευνα ο πολίτης  προτιμάει να προσέρχεται για υπηρεσίες
υγείας με πρώτη επιλογή 63% στα φαρμακεία και δεύτερη 45% σε ιατρούς του ΕΣΥ!
Άλλως  σας δηλώνω ότι το φαρμακείο θα αναγκαστώ να το κλείνω παρά να λειτουργεί τις
περισσότερες ώρες χωρίς φαρμακοποιό, όπως θα γίνεται σε λίγο στα περισσότερα
φαρμακεία της χώρας με ευθύνη σας.
Σημειωτέον ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη [συχνά το αναφέρετε]που υπάρχει διευρυμένο
ωράριο, τα φαρμακεία οργανώθηκαν με σταθερή νομοθεσία που δεν αλλάζει ανάλογα με τις
ορέξεις-σκοπιμότητες  του κάθε υπουργού με 4-6-10 φαρμακοποιούς ανάλογα με τον
πληθυσμό και το σημείο της πόλης και είναι οικονομικές μονάδες των 10εκ.ευρώ!!!
Ένας συντεχνίτης φαρμακοποιός[Φουκαλάς Αργύρης]
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