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Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,
 Όλοι εμείς που βιώνουμε σαν επαγγελματίες επιστήμονες, την επιδείνωση των
όρων δουλειάς και ζωής μας, από την πολιτική και τα μέτρα Κυβέρνησης – ΕΕ –
ΔΝΤ υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις εκλογές
στον ΠΦΣ για να καταδικάσουμε αυτήν την πολιτική και τις παραλλαγές της.
 Να καταδικαστούν και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις που αποτελούν την
πλειοψηφία στον ΠΦΣ. Έδωσαν στήριξη σε αυτήν πολιτική με τις θέσεις και την
πρακτική τους.
 Σ’ αυτήν την πολιτική οφείλεται ο αγώνας δρόμου για να βρούμε τα φάρμακα για
τους ασθενείς μας, να καλύψουμε τις επιταγές προς τους προμηθευτές, το
απελευθερωμένο ωράριο που μας εξοντώνει οικονομικά και βιολογικά, η επίθεση
στο ασφαλιστικό, η φοροεπιδρομή, το τσάκισμα του εισοδήματός μας, η ένταση του
ανταγωνισμού (ΜΗΣΥΦΑ-ΓΕΔΙΦΑ-ηλεκτρονικά φαρμακεία) που είναι σε βάρος του
μικρού φαρμακείου της γειτονιάς.

Στις εκλογές του ΠΦΣ μπορεί να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα
ενίσχυσης του αγώνα που θα υπερασπίζεται και θα διεκδικεί λύσεις
για τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους φαρμακοποιούς.


ΕΝΙΣΧΥΣΕ το ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ της

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
Η απαράδεκτη κατάσταση στην Υγεία είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής, και από τη
σημερινή κυβέρνηση σε συνέχεια των προηγουμένων, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το τσάκισμα των δικαιωμάτων μας, για να εξασφαλισθεί η
ανταγωνιστικότητα και η ανάκαμψη των επιχειρηματικών κερδών.
Μειώνουν τις κρατικές και εργοδοτικές δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και
την μετατρέπουν σε ολοένα πιο υποβαθμισμένο και ακριβό εμπόρευμα για τις λαϊκές
οικογένειες και ευνοϊκό πεδίο επενδύσεων και κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς
ομίλους. Χαρακτηριστική είναι η απαίτηση των Ελλήνων μεγαλοεπιχειρηματιών
για μείωση του δημόσιου τομέα υγείας για να διευκολυνθεί η ιδιωτική
επιχειρηματική δράση.

ΨΗΦΙΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ την ΑΝΤΙΛΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η πολιτική που υπηρετεί τη λεγόμενη μείωση του μισθολογικού και μη μισθολογικού
«κόστους» ευθύνεται για την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων
μονάδων υγείας και πρόνοιας, τις περικοπές στους μισθούς των υγειονομικών, την
ενίσχυση της εμπορευματικής λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας, την αύξηση
των πληρωμών για εξετάσεις, φάρμακα, νοσηλεία, τα «πλαφόν» και τις περικοπές των
κρατικών και ασφαλιστικών παροχών στους ασθενείς.
Αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική υπηρετούν οι πετσοκομμένοι «κλειστοί»
προϋπολογισμοί για φάρμακο και υπηρεσίες υγείας, η
επιβολή του «rebate», η
καθιέρωση και επέκταση της «αρνητικής λίστας φαρμάκων», των ΜΗΣΥΦΑ και των
ΓΕΔΙΦΑ, η απελευθέρωση της τιμής των ΜΗΣΥΦΑ, το χαράτσι του 1 ευρώ ανά
συνταγή, τα προβλήματα από τη μη έγκαιρη αποζημίωση των φαρμακοποιών.
Στο σχεδιασμό αυτό εντάσσεται η εφαρμογή της αξιολόγησης και τα κυβερνητικά
σχέδια για την αναμόρφωση των οργανισμών των νοσοκομείων, τις αλλαγές στον
εργάσιμο χρόνο των γιατρών και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Με το σχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θεσμοθετούν τον
οικογενειακό
γιατρό
–
«κόφτη»,
που
σε
συνδυασμό
με
τα
λεγόμενα θεραπευτικά, διαγνωστικά και φαρμακευτικά «πρωτόκολλα» και την
«ηλεκτρονική κάρτα υγείας» στοχεύουν στο να μειωθούν περισσότερο οι
«παροχές» στις λαϊκές οικογένειες και να αναγκαζόμαστε να βάζουμε πιο βαθιά το χέρι
στην τσέπη. Ο νέος νόμος για την ΠΦΥ με την ίδρυση των ΤΟ.Μ.Υ θα οδηγήσει σε
παραπέρα υποβάθμιση την ήδη προβληματική ΠΦΥ . Στις ΤΟ.Μ.Υ ένας γενικός γιατρός,
ένας καρδιολόγος και μία νοσηλεύτρια, σε δύο βάρδιες θα είναι υπεύθυνοι για 10000
έως 12000 κατοίκους.
Πρόκειται για πολιτική και μέτρα με ταξικό πρόσημο υπέρ των επιχειρηματικών
ομίλων, υπέρ των φαρμακοβιομηχάνων και των μεγαλοεπιχειρηματιών φαρμακοποιών
και κατά της πλειοψηφίας των αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών και των λαϊκών
στρωμάτων.
Πρόκειται για μέτρα που προωθούνται και με το 4 ο Μνημόνιο στην Ελλάδα, αλλά και
στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να αναθερμάνουν την κερδοφορία των
ομίλων σε βάρος των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων και των συνταξιούχων.
Για αυτά τα συμφέροντα η Κυβέρνηση εμπλέκει όλο και περισσότερο τη χώρα στα
ιμπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και τα σύννεφα μιας επέκτασης του
ιμπεριαλιστικού πολέμου στην περιοχή μας πυκνώνουν.

Κρίνε τα έργα και λόγια των συνδικαλιστικών ηγεσιών…
Οι ηγεσίες των παρατάξεων που αποτελούν την πλειοψηφία του ΠΦΣ έχουν τεράστια
ευθύνη για την επιδείνωση της θέσης των χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων
φαρμακοποιών. Η ευθύνη τους είναι ότι υπερασπίστηκαν και προώθησαν θέσεις στην
κατεύθυνση υλοποίησης της πολιτικής των Κυβερνήσεων πολλές φορές και με δήθεν
«αγωνιστικό» τρόπο. Αποτέλεσαν και αποτελούν δυνάμεις ενσωμάτωσης και
εγκλωβισμού των αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών προωθώντας την αντίληψη ότι
στο έδαφος του ανταγωνισμού και της επιχειρηματικότητας μπορούν να ωφεληθούν οι
φαρμακοποιοί της γειτονιάς και οι μεγαλοφαρμακοποιοί, οι φαρμακοβιομήχανοι και οι
ασθενείς των λαϊκών οικογενειών. Υιοθέτησαν την τακτική του "μικρότερου" κακού,
στήριξαν μέτρα που μας οδηγούν από ήττα σε ήττα, στην απογοήτευση και στον
εκφυλισμό κάθε αγωνιστικής ανάτασης. Ουσιαστικά ο ΠΦΣ δούλεψε για τους
μεγαλοεπιχειρηματίες φαρμακοποιούς.

Αξιοποίησε την πείρα σου… Θυμήσου…
Σου έλεγαν ότι δε θα «τολμήσουν» να διαλύσουν το ωράριό μας, δεν θα αφήσουν
τους ομίλους να επεκταθούν στο λιανικό εμπόριο του φαρμάκου, θα παραμείνει ο
φαρμακοποιός ιδιοκτήτης του φαρμακείου και θα είναι πιο ισχυρός όσο θα επεκτείνεται
η ελεύθερη αγορά στο φάρμακο … αυτά έλεγαν οι τιμητές της αγοράς, επικαλούμενοι
και την ΕΕ… αυτά έλεγαν οι εναλλασσόμενοι μνημονιακοί και «αντιμνημονιακοί» …
Σήμερα βλέπεις, ποιος βγαίνει κερδισμένος … θυμήσου … το μεγάλο ψάρι τρώει το
μικρό και η επίθεση στον κλάδο στοχεύει στην πλειοψηφία των μικρών συνοικιακών
φαρμακείων… Η ανταγωνιστικότητα οδηγεί σε λιγότερες και ισχυρότερες επιχειρήσεις
και στο φάρμακο, στην οικονομική ασφυξία των μικρών αυτοαπασχολούμενων
φαρμακοποιών.
Υπερασπίστηκαν και στήριξαν να υπάρχουν φάρμακα που δεν θα
συνταγογραφούνται και που θα τα πληρώνει εξολοκλήρου ο ασθενής.
Όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 216 φάρμακα από τα ΜΗΣΥΦΑ (τα οποία ονόμασε
ΓΕΔΙΦΑ) θα πωλούνται εκτός φαρμακείων, ο ΠΦΣ σε επιστολή του προς τους
φαρμακευτικούς συλλόγους (25/5/2016) υποστήριζε «ότι θεωρείται επίτευγμα του
ΠΦΣ η δημιουργία ειδικής κατηγορίας αλλά και η μικρή λίστα που ανακοινώθηκε»,
παρότι αυτό ουσιαστικά σηματοδοτούσε άλλο ένα βήμα στην πλήρη απελευθέρωση
στην αγορά φαρμάκων όπως τελικά έγινε με το 4ο Μνημόνιο..

Θυμήσου

Για την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ αποτελεί κριτήριο καταδίκης των
παρατάξεων που συμφωνούν να πληρώνουν οι ασθενείς συμμετοχές για φάρμακα και
μόνο ένα μικρό τμήμα της ακραίας φτώχιας να εξαιρείται. Εκεί που κρίνονται οι πράξεις
και όχι τα λόγια παίρνουν θέση βαθιά αντιλαϊκή. Το ίδιο έκαναν και τότε που μας
χρώσταγε η κυβέρνηση που αντί να την πιέζουν με αγωνιστικές κινητοποιήσεις,
στρέφονταν εναντίον των ασθενών και καλούσαν να μην εκτελούμε τις συνταγές τους,
αυτών που είχαν πληρώσει μέχρι κεραίας με τις εισφορές και τις συμμετοχές τους.

Με τη στάση της η ηγεσία του ΠΦΣ υιοθέτησε και αποδέχτηκε με
διθυράμβους την πώληση φαρμάκων από e-pharmacy, ζητώντας να
πωλούν εξ αποστάσεως μόνο τα ΓΕΔΙΦΑ και όχι όλα τα ΜΗΣΥΦΑ! Περιορίστηκε να
«διεκδικεί» το παράβολο «πιστοποίησης» των e-pharmacy προς τον ΠΦΣ, για να
«πιστοποιεί» την επέκταση των μεγαλοεπιχειρηματιών στον κλάδο… Η εξ αποστάσεως
όμως πώληση φαρμακευτικών προϊόντων είναι επικίνδυνη για την υγεία του λαού και
το μόνο που εξυπηρετεί είναι τα κέρδη της φαρμακοβιομηχανίας και των
μεγαλοφαρμακοποιών.

Θυμήσου

Υπέγραψαν την σύμβαση για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα χωρίς καν τη
συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΦΣ και έλεγαν ότι ανοίγει μια νέα αγορά για τα φαρμακεία,
που θα αναπληρώσει τις απώλειες από το φάρμακο. Σήμερα βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν
συμβαίνει αυτό αλλά στην λογική του “εξορθολογισμού” μπαίνουν κλειστοί
προϋπολογισμοί και σε αυτά, και είναι σοβαρή η πιθανότητα να επιβληθεί rebate στα
φαρμακεία, ενώ οι ασθενείς θα αναγκαστούν να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην
τσέπη.
Όταν ήρθε η ώρα για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων, προσπάθησαν
να εγκλωβίσουν τους συναδέλφους στη προβάλλοντας άλλοτε το
«κανένα φαρμακείο στα χέρια ιδιωτικών συμφερόντων» και άλλοτε το «ο
φαρμακοποιός να έχει το 51% και ο επιχειρηματίας το 49%», κρύβοντας ουσιαστικά
ότι οι ιδιοκτήτες των αλυσίδων είτε είναι τραπεζίτες, είτε είναι φαρμακέμποροι, είτε
είναι φαρμακοποιοί, με τα εργαλεία του ανταγωνισμού συνθλίβουν καθημερινά τους
αυτοαπασχολούμενους φαρμακοποιούς. Αυτή τους η στάση διευκόλυνε τη σημερνή
εξέλιξη όπου ο επιχειρηματίας –μη φαρμακοποιός - είναι κάτοχος πια της άδειας
λειτουργίας του φαρμακείου.

Θυμήσου

Έβαλαν πλάτη στην κατάργηση του 5ήμερου 40ωρου,
ισχυριζόμενοι ότι είναι ξεπερασμένο(!!!), πρότειναν την
επέκταση του ωραρίου 8 πρωί-8 βράδυ καθημερινά και Σάββατο 8 πρωί-3 μεσημέρι
στηρίζοντας τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών φαρμακοποιών σε βάρος των
αυτοαπασχολούμενων που στην πλειοψηφία τους δε μπορούν να αντεπεξέλθουν στους
ρυθμούς αυτούς.

Θυμήσου

Μπροστά στο αντιασφαλιστικό τερατούργημα της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όπου αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης,
μειώνονται οι συντάξεις και αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, αποδέχτηκαν τον
βασικό άξονα για την επέκταση της ανταποδοτικότητας στο ασφαλιστικό. Διεκδικούν
μάλιστα τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου των υγειονομικών στη βάση του
κεφαλαιοποιητικού συστήματος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών… εκεί θα
τζογάρονται «αποτελεσματικά» οι εισφορές μας από «αυτοδιοικούμενο ταμείο». Ενώ
θα είναι γνωστές οι εισφορές των φαρμακοποιών δεν ισχύει το ίδιο και για τις
μελλοντικές αποδοχές αφού αυτές θα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα του «τζόγου».
Είναι πολλά τα παραδείγματα που εισφορές δεκαετιών «εξανεμίστηκαν» και οι
«ασφαλισμένοι» δεν υπήρχε τίποτα για να πάρουν…
Είναι οι ίδιοι που
υπερασπιζόντουσαν το τζογάρισμα των αποθεματικών μας στις μετοχές και τα ομόλογα
και τώρα κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα για το φόνο …

Θυμήσου

Βγάζουν οργισμένες ανακοινώσεις για τις συνεχείς ελλείψεις
φαρμάκων. Αποδέχονται όμως την πολιτική της επιχειρηματικότητας
και το κυνήγι της μέγιστης κερδοφορίας που είναι η μήτρα που γεννάει τις παράλληλες
εξαγωγές, τις ελλείψεις φαρμάκων, αλλά και όταν υπάρχει επάρκεια τις αυξημένες
πληρωμές από τους ασθενείς.

Θυμήσου

Οι παρατάξεις «Συμμαχία» και «Ενωτική-Συνεργασία» που συνδιαμόρφωσαν το
προεδρείο στον ΠΦΣ μας καλούν και πάλι να αποδεχτούμε τα μέτρα της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να αποδεχτούμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος σωτηρίας παρά μόνο ο
επιχειρηματικός, προτάσσοντας η μεν (Συμμαχία) την αυταπάτη ότι το ευρωενωσιακό
«κεκτημένο» θα προστατεύσει τον αυτοαπασχολούμενο φαρμακοποιό στην αρρένα του
ανταγωνισμού με τους ομίλους η δε (Ενωτική-Συνεργασία) ότι η λύση για την
επιβίωσή μας είναι και πάλι να σκεφτούμε τις συνεργασίες φαρμακείων (δίκτυα κ.λπ.).
Κρύβουν ότι όποιος σήμερα μας καλεί να στηρίξουμε τους «συνεταιρισμούς
φαρμακείων» δήθεν για να σωθούμε, στην πράξη κλείνει το μάτι στις
μετοχικές ανώνυμες εταιρείες πώλησης φαρμάκου, στις οποίες οι σημερινοί
αυτοαπασχολούμενοι φαρμακοποιοί θα είναι οι «φτωχοί συγγενείς» δίπλα
στους μεγαλομετόχους και με προοπτική να γίνουν υπάλληλοί τους.
Η παράταξη ΑΕΣΠ, παρά την αρχική αντιπαράθεση στη διεκδίκηση θέσεων στο
προεδρείο του ΠΦΣ, στηρίζει – ψηφίζει την συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων
στο ΔΣ του ΠΦΣ. Ισχυρίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μας είπε ψέματα, ότι μας έταξε πολλά και
τελικά μας κορόιδεψε, για να μας πείσει ότι οι ίδιοι ως παράταξη στο σύλλογο, αλλά
και η ΝΔ ως κόμμα στην κυβέρνηση θα είναι καλύτεροι διαχειριστές της ίδιας όμως
αντιλαϊκής πολιτικής.
Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ είναι μια “νέα” παράταξη . Συμπορεύτηκε με όλα τα προεδρεία του
ΠΦΣ των τελευταίων χρόνων, έρχεται τώρα να πείσει τους συναδέλφους ότι αυτό που
λείπει, και τα φαρμακεία πάνε από το κακό στο χειρότερο, είναι η σωστή διαχείριση του
ΠΦΣ και η “οργανωμένη” διαπραγμάτευση, που θα έχει και εναλλακτικές προτάσεις, με
την κυβέρνηση-θεσμούς κτλ. Είναι ουσιαστικά ένα συνονθύλευμα θέσεων και από την
“Συμμαχία” και από την ΑΕΣΠ που βέβαια οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο σημερινό
αποτέλεσμα για τους αυτοαπασχολούμενους φαρμακοποιούς.
Η ΑΠΦ (συμμετέχουν δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ) πουλάει αγωνιστικό προφίλ,
στήριξε «κινηματικά» τόσο το σημερινό προεδρείο του ΠΦΣ, όσο και τις αυταπάτες για
την κυβερνητική εναλλαγή. Συνεχίζουν τον ολισθηρό δρόμο που βάζει το κίνημα να
παλεύει κάτω από ξένες σημαίες για ξένα προς το λαό συμφέροντα διεκδικώντας έναν
«καλύτερο» καπιταλισμό εκτός ευρώ και ΕΕ… Στηρίζουν την αυταπάτη ότι στον
καπιταλισμό η ζούγκλα της αγοράς μπορεί να ελεγχθεί προς όφελος των
αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών. Από αυτή τους την τοποθέτηση ξεκινώντας
προσπαθούν να προσδώσουν «αγωνιστικότητα» στη στήριξη της επιχειρηματικής
δράσης στο χώρο του φαρμακείου. Υποστηρίζουν την επέκταση της επιχειρηματικής
δράσης των φαρμακείων σε τομείς της ΠΦΥ αξιοποιώντας τις τεράστιες ελλείψεις που
δημιουργεί η διαχρονική πολιτική των κρατικών περικοπών. Στην πράξη στηρίζει την
αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης, τη στρατηγική της ΕΕ που υπηρετεί τα
συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων που κατά τα άλλα την
«καταγγέλλει».

Δεν αρκεί να αγανακτούμε
Να παλέψουμε για το δίκιο μας
 Με αγωνιστική συσπείρωση των αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών
μικρού εισοδήματος και με άλλους αυτοαπασχολούμενους υγειονομικούς και
συμμαχία με τους ασθενείς, τη λαϊκή οικογένεια. Ενάντια στον κοινό αντίπαλο, τα
μονοπώλια και τους μεγαλοεπιχειρηματίες που λυμαίνονται την υγεία και το
φάρμακο.

Απέναντι τους να διαμορφώσουμε και να ενισχύσουμε την
αγωνιστική συσπείρωση των αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών
και άλλων συνάδελφων υγειονομικών.
 Να δυναμώσουμε τους αγώνες, τις κινητοποιήσεις, για την απόκρουση της
επίθεσης,
να αντεπιτεθούμε σημαδεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο, τα
μονοπώλια, τις ενώσεις τους, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ και τις κυβερνήσεις που
υπηρετούν τα συμφέροντά τους.
Αυτός ο αγώνας θα είναι αποτελεσματικός όταν συνδέεται με την προοπτική
η υγεία και το φάρμακο να είναι καθολικά και δωρεάν αγαθά και όχι
εμπορεύματα. Με την ανάπτυξη ενός αποκλειστικά δημόσιου σύγχρονου και δωρεάν
συστήματος υγείας- πρόνοιας, με την κατάργηση των επιχειρηματικών ομίλων στην
υγεία και το φάρμακο. Με την ανάπτυξη κρατικού φορέα που θα διασφαλίζει την
έρευνα, παραγωγή, έλεγχο, εισαγωγή και δωρεάν χορήγηση φαρμάκου από τα
φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και από το δίκτυο των
συνοικιακών κρατικών φαρμακείων με ιατρική συνταγή σε όποιον το έχει ανάγκη.
Από αυτόν τον κρατικό φορέα έχουν να χάσουν μόνο οι «εχθροί» μας, οι βιομήχανοι
και τα μονοπώλια φαρμάκου. Αντίθετα ο εργαζόμενος επιστήμονας φαρμακοποιός θα
διασφαλίσει ουσιαστική ανάδειξη των επιστημονικών του αρμοδιοτήτων , του κομβικού
του ρόλου στη διασφάλιση ποιοτικής και ασφαλούς φαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ
παράλληλα θα διασφαλίσει πλήρη, εργασιακά, κοινωνικά, ασφαλιστικά δικαιώματα,
μακριά από τον ανταγωνισμό και τη ζούγκλα της ελεύθερης αγοράς.

Υπάρχει διέξοδος
Στις εκλογές για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του ΠΦΣ καλούμε όλους εσάς που
προβληματίζονται και ανησυχούν για την επιδείνωση της θέσης των μικρών
αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών, που έχουμε κοινούς προβληματισμούς για την
αιτία των προβλημάτων μας και τη διέξοδο να εμπιστευτείτε και να ενισχύσετε το
ψηφοδέλτιο της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ανεξάρτητα των επιλογών στις εκλογές στους
τοπικούς φαρμακευτικούς Συλλόγους. Για να ενισχυθεί ο αγώνας για τη διεκδίκηση και
απόσπαση λύσεων προς όφελος της πλειοψηφίας των φαρμακοποιών των μικρών
φαρμακείων.

Διεκδικούμε:
 Σταθερό υποχρεωτικό ωράριο για όλους, 40ωρο και 5μερο, με εφημερίες που θα
καθορίζονται με ευθύνη των συλλόγων και με κριτήριο την εξυπηρέτηση των
φαρμακευτικών αναγκών των ασθενών.
 Κατάργηση των ΜΗΣΥΦΑ (ΓΕΔΙΦΑ), της αρνητικής λίστας. Όλα τα φάρμακα να
συνταγογραφούνται από τους γιατρούς και να παρέχονται από τα φαρμακεία σε όλους τους
ασθενείς χωρίς συμμετοχή. Κατάργηση του χαρατσιού του 1€ ανά συνταγή και του ΦΠΑ
στα φάρμακα.
 Έγκαιρη εξόφληση των αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών. Κατάργηση του rebate.
 Να πάρει πίσω η κυβέρνηση το αντιασφαλιστικό της τερατούργημα και όλους
τους αντιασφαλιστικούς νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων.
 Αποκλειστικά δημόσια, καθολική κοινωνική ασφάλιση. Χρηματοδότηση του
κλάδου σύνταξης κατά 1/3 από τους φαρμακοποιούς και 2/3 από το κράτος. Πλήρης
σύνταξη στα 60 για τους άντρες, στα 55 για τις γυναίκες. Απόδοση στο ακέραιο στα
ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών του κράτους και της εργοδοσίας και των χρηματικών
αποθεμάτων που κουρέψανε.
 Κατάργηση
των
εισφορών
στον
κλάδο
υγείας
των
εργαζομένων,
αυτοαπασχολούμενων, αγροτών. Πλήρης κρατική χρηματοδότηση του δημόσιου
συστήματος υγείας-πρόνοιας.
 Κατάργηση κάθε πληρωμής, συμμετοχής, εισιτηρίων, νοσηλίων για φάρμακα,
εξετάσεις, θεραπείες, υγειονομικό υλικό. Πλήρεις παροχές σε όλους, αποσυνδεδεμένες από
την ασφαλιστική, εργασιακή, οικονομική κατάσταση, από το φύλο, τη θρησκεία, την
εθνικότητα, την ηλικία κ.λπ.
 Κατάργηση-απαγόρευση των ηλεκτρονικών φαρμακείων.
 Απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων από τις φαρμακαποθήκες.
Πλήρης κάλυψη με ευθύνη του κράτους για όλα τα φάρμακα των ασθενών στη χώρα μας.
 Είμαστε αντίθετοι με τη λειτουργία Ανώνυμων Εταιρειών από τον Πανελλήνιο
Φαρμακευτικό Σύλλογο. Να κλείσουν τόσο η ΕΤΕΣΤΑ όσο και το ΙΔΕΕΑΦ.
 Να αυξηθεί το οικογενειακό αφορολόγητο όριο στα 40.οοο ευρώ συν 5000 ευρώ
για κάθε παιδί. Να καταργηθούν οι έμμεσοι φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο φυσικό
αέριο, στα είδη διατροφής, εκπαίδευσης, στις υπηρεσίες υγείας και στα οικιακά τιμολόγια
ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών. Φορολόγηση στο 45% για το μεγάλο
κεφάλαιο, τους φαρμακέμπορους και φαρμακοβιομήχανους.
 Κατάργηση των εφημεριών των εγκύων φαρμακοποιών με διασφάλιση
κοινωνικών επιδομάτων που να αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος και συνολικά
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της μητρότητας με ιδιαίτερη
έμφαση στην περίοδο της εγκυμοσύνης, λοχείας. Πλήρης και δωρεάν παροχή δημόσιας
προσχολικής αγωγής.

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε κάνε το βήμα. Στείλε
μήνυμα αντίστασης και ελπίδας.

ΨΗΦΙΣΕ – ΣΤΗΡΙΞΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

