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 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

  

 Η έκτακτη Γ.Σ.του Φ.Σ.Ημαθίας απεφάσισε ομόφωνα :

  

1] Την συμμετοχή  στην 48ωρη  προειδοποιητική πανελλαδική  απεργία για την Πέμπτη και
την Παρασκευή 8 και 9 Μαρτίου  , διαμαρτυρόμενοι  για την δραματική υποβάθμιση της
φαρμακευτικής περίθαλψης των πολιτών μετά την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων του
Μνημονίου.

      

Η ασφυκτική κατάσταση στην ρευστότητα των φαρμακείων οδηγεί μεγάλο αριθμό
φαρμακείων σε κλείσιμο  και
τους πολίτες 
– όσοι εναπομείναντες έχουν χρήματα- να πληρώνουν τα φάρμακα τους από την τσέπη
τους.

  

2] Θεωρεί ότι ο υπ.Λοβέρδος στοχοποίησε το ελληνικό φαρμακείο, με μέτρα που
οδηγούν μαθηματικά στην εξαφάνισή του. Ο υπερβάλλον ζήλος του υπουργού για 
την οικονομική εξαθλίωση
του ελληνικού φαρμακείου, οδηγεί σε ανακατατάξεις στο χώρο του φαρμάκου, με
δημιουργίες εταιρειών φαρμακείων ή φαρμακείων στα S. MARKETS, 
για μονοπώληση της αγοράς 
του φαρμάκου από συγκεκριμένους.

  

3] Θεωρεί ότι η εφαρμογή της δραστικής ουσίας με την υποχρεωτική χορήγηση του
φθηνότερου  φαρμάκου, θα οδηγήσει
ώστε να κατακλυστεί η ελληνική αγορά 
με φάρμακα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας
,προερχόμενα κυρίως από χώρες του τρίτου κόσμου. Γνωρίζουμε, όπως γνωρίζει και το
Υπ.Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης, ότι οι μηχανισμοί ελέγχου υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και
επομένως τα φάρμακα αυτά επί της ουσίας δεν μπορούν να ελεγχθούν ως προς την
αποτελεσματικότητα.
 Επίσης δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την διάκριση των ασφαλισμένων σε 2
κατηγορίες . Σ΄αυτούς που μπορούν να
αγοράσουν ακριβότερα και πιθανώς αποτελεσματικότερα φάρμακα, και σ΄ αυτούς που είναι
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αναγκασμένοι να προμηθευτούν το φθηνότερο φάρμακο που χορηγεί το ασφαλιστικό
ταμείο.
Επιστρέφουμε τους χαρακτηρισμούς του υπουργού περί ‘’παρασίτων’’, και

υπενθυμίζουμε στον υπουργό, ότι αυτά τα ‘’παράσιτα’’:
 Α. Στήριξαν μέχρι τώρα την απαξιωμένη ,προβληματική δήθεν Ηλεκτρονική
Συνταγογράφηση
 Β. Στήριξαν το ανύπαρκτο σύστημα υγείας ,παρέχοντας πρωτοβάθμια περίθαλψη σε
πόλεις και χωριά και ιδιαίτερα σε χωριά που απουσιάζουν οι αγροτικοί γιατροί πάνω από 8
μήνες.
 Γ. Δέχθηκαν την αποπληρωμή οφειλών προηγουμένων ετών, αποδεχόμενοι το κούρεμα
των οφειλόμενων ποσών και παρ΄όλα αυτά ακόμα περιμένουν την αποπληρωμή τους.

  

Η Γενική Συνέλευση του Φ,Σ.Ημαθίας ζητά από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
να προσφύγει στις δικαστικές αρχές της χώρας, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στα
Ευρωπαικά Δικαστήρια, μηνύοντας όλους τους υπευθύνους που αυθαίρετα, με τις
παράνομες ενέργειές τους, οδήγησαν στην οικονομική εξαθλίωση του φαρμακείου μας
(καθυστερήσεις πληρωμών, αποφάσεις ωραρίου, rebate κλπ),
 Ο υπουργός Λοβέρδος ,για δικούς του λόγους ,αποφάσισε να διαλύσει το κοινωνικό
κράτος , τη δημόσια υγεία και
να εξαφανίσει το
ελληνικό φαρμακείο
.
 Οφείλουμε να υπερασπιστούμε την επιβίωση των φαρμακείων μας ,οφείλουμε να
υπερασπιστούμε την Δημόσια Υγεία , τα φαρμακεία και τους ασφαλισμένους.

  

Επιπλέον οι φαρμακοποιοί της Ημαθίας αγωνίζονται και διεκδικούν  τα ακόλουθα.

  

  

  

 1. Έγγραφη διαβεβαίωση και χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές μας. Σε περίπτωση
καθυστερήσεων δεν γίνεται να εισπράττεται rebate και θα πρέπει να γίνεται φορολογικός
συμψηφισμός.
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 2. Παράταση εφαρμογής της γενόσημου υποκατάστασης μέχρι τον Ιούνιο, ώστε να
μπορέσουν τα  φαρμακεία να μειώσουν το τεράστιο stock τους.

  

 3. Συγκεκριμένος αριθμός γενοσήμων ανά δραστική ουσία, που θα ανανεώνεται ανά 3μηνο
ή 4μηνο (όπως εφαρμόστηκε και για τα νοσοκομεία).

  

 4.Να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των γενοσήμων. (συνεχείς έλεγχοι -επαρκής στελέχωση
ΕΟΦ- προτεραιότητα παρασκευής σε ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες)

  

5. Αποδέσμευση των χρημάτων του αποθεματικού των  φαρμακοποιών από τα ομόλογα.

  

 6. Φορολογικές ελαφρύνσεις, νομικές ρυθμίσεις και κίνητρα για δημιουργία συνεργασιών     
 φαρμακείων .

  

7. Ωράριο: υποχρεωτική παρουσία του υπεύθυνου φαρμακοποιού κατά τη λειτουργία και όχι
πέραν του 48ώρου
όπως ορίζει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία
για τους επιστήμονες υγείας και δεδομένου ότι η πληθώρα φαρμακείων λειτουργεί με έναν
υπεύθυνο φαρμακοποιό τέτοια διεύρυνση ωραρίου είναι αδύνατη.

  

8. Δεν αποδεχόμαστε με κανένα τρόπο, την μετατροπή της χειρόγραφης συνταγής σε
ηλεκτρονική. Εξάλλου η συλλογική σύμβαση που υπογράψαμε με τον ΕΟΠΥΥ, αναφέρει
ξεκάθαρα ότι για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης των
μηχανογραφικών συστημάτων των φαρμακείων με την Ηλεκτρ.Συνταγογράφηση, γεγονός
που δεν ισχύει προς τον παρόν.

  

Τα ανωτέρω αιτήματα είναι συγχρόνως και προτάσεις προς την ηγεσία του κλάδου μας ,
προκειμένου να βοηθήσουν στην καλύτερη    διαμόρφωση στόχων για την ερχόμενη περίοδο
των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων .
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Ο αγώνας μας τώρα ουσιαστικά αρχίζει είμαστε  αποφασισμένοι να αγωνισθούμε
προκειμένου να διασφαλιστεί η
βιωσιμότητα των φαρμακείων μας και η  διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα της
φαρμακευτικής περίθαλψης   στους πολίτες . 

  

  

 Ο Πρόεδρος                            Ο Γ.Γραμματέας

  

 Κίμων Παράσχου                        Αργύρης Φουκαλάς
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