ΔΚΛΟΓΔ ΠΦ 24-06-2017
ΟΙ ΔΝΑΠΟΜΔΙΝΑΝΣΔ ΓΙΑ ΣΑ ΔΝΑΠΟΜΔΙΝΑΝΣΑ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ
Θα ήηαλ θνηλνηνπία λα πνύκε όηη νη εθινγέο απηέο είλαη θξίζηκεο επεηδή έξρνληαη
ζε έλα νξηαθό ζεκείν γηα ηνλ θιάδν
Ο θιάδνο θηλείηαη νξηαθά εδώ θαη πνιύ θαηξό αλεμάξηεηα κε ην αλ θαηά θαηξνύο
θάπνηνη ελλννύλ γηα δηθνύο ηνπο ιόγνπο λα θαιιηεξγνύλ έλα θιίκα άιινηε
εθεζπραζκνύ θαη άιινηε πςειήο αλάηαζεο.
Οη πξνεγνύκελεο εθινγέο ζην ίδην θιίκα έγηλαλ.
Σα απνηειέζκαηα έδσζαλ αλάγιπθα ηελ ζύγρπζε θαη ηελ αβεβαηόηεηα πνπ
επηθξαηνύζε ηόηε…
Δίλαη ην ίδην θιίκα πνπ επηθξαηεί θαη ζήκεξα.
Αλ ππάξρεη δηαθνξά απηή εληνπίδεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ βεβαηόηεηα ηήο πιήξνπο
απνδόκεζεο
Σειηθά κεηά από όζα καο έρνπλ ζπκβεί ην εξώηεκα είλαη αλ έρνπκε θαηαιάβεη ελ
ηέιεη όηη ην πξόβιεκα ηνπ θιάδνπ είλαη ακηγώο πνιηηηθό.
Δίλαη θνηλό κπζηηθό πιένλ όηη θάπνηα ληόπηα θαη μέλα ζπκθέξνληα έβαιαλ ηελ
θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Τγείαο γεληθά θαη ηνπ θαξκαθείνπ
εηδηθόηεξα ζαλ κλεκνληαθό πξναπαηηνύκελν κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη..
Βέβαηα θαη κείο δελ είκαζηε αζώνη ηνπ αίκαηνο ηνύηνπ.
αλ θιάδνο είρακε θαηαθέξεη ηνλ απίζηεπην δηραζκό πνπ θάπνηα ζηηγκή ζα ηνλ
βξίζθακε κπξνζηά καο…

Ζ πιεηνςεθία καο εδώ θαη πνιιά ρξόληα ήηαλ ππέξ ηνπ θηιειεύζεξνπ κνληέινπ
ζηελ νηθνλνκία ηελ ζηηγκή πνπ αζθνύζακε έλα επάγγεικα κε έλαλ ηδηόηππν
πξνζηαηεπηηζκό …
Απηήλ ηελ ζηηγκή δελ έρεη λόεκα λα ιππνύληαη νη ζπλάδειθνη πνπ πάληα ήζαλ
ππέξκαρνη απηήο ηήο ηδενινγίαο
Ζ ηδενινγία ηνπο εθαξκόδεηαη.
Βέβαηα αθόκε όρη πιήξσο θαζ όηη έρνπλ κείλεη θάηη ιίγα ππόινηπα πνπ νη
Νενθηιειεύζεξνη ΤΡΗΕΑ ΑΝΔΛ ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ βηάδνληαη λα νινθιεξώζνπλ…
Ζ παξάηαμε καο κεηέρεη γηα δεύηεξε θνξά ζηηο εθινγέο …
Με ην ίδην όλνκα ην νπνίνλ εκπεξηέρεη κηα ηδηαίηεξε ζεκεηνινγία
Θα πξνζπαζήζνπκε λα εθπξνζσπήζνπκε κε ζπλέπεηα όινπο ηνπο ελαπνκείλαληεο
ζπλαδέιθνπο ηνπ θιάδνπ
Όινπο απηνύο πνπ πηζηεύνπλ :
1. Όηη ην θάξκαθν είλαη θνηλσληθό αγαζό θαη δελ λνείηαη λα αληηκεησπίδεηαη κε
όξνπο αγνξάο όπσο ηα απνξξππαληηθά
2. Όηη ε επηρεηξεκαηηθόηεηα ησλ ειεύζεξσλ ηηκώλ ησλ άλαξρσλ σξαξίσλ ησλ eshop θαη ησλ πνιιαπιώλ αδεηώλ όζν θαη αλ έρεη ελζνπζηάζεη θάπνηνπο
ζπλαδέιθνπο ζην ηέινο ζα αθαλίζεη ην επάγγεικα καο θαη ζα είλαη εηο βάξνο
θαη ηεο Γεκόζηαο Τγείαο
3. Όηη ε πνιηηηθή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ πξέπεη λα απέρεη πνιύ από ηελ
θνκκαηηθή πξνζέγγηζε.
4. Όηη ην κέιινλ ηνπ επαγγέικαηνο καο είλαη άξξεθηα δεκέλν κε ηνλ κέιινλ
ηνπ απηναπαζρνινύκελνπ επηζηήκνλα θαξκαθνπνηνύ
Σώξα πνπ είκαζηε
1. Έλα κεγάιν πνζνζηό θαξκαθείσλ είλαη ήδε κε βηώζηκα αθόκε θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε πιεξσκώλ
2. Ζ ζπλδηθαιηζκόο κε ηελ έλλνηα ηεο ελόηεηαο θαη ηεο δηεθδίθεζεο είλαη ήδε ζε
νξηαθό ζεκείν θαη πξέπεη λα νκνινγήζνπκε όηη βάιακε θαη εκείο όπνπ θαη
όπσο κπνξνύζακε ην ρεξάθη καο
3. Γελ ππάξρεη θακηά έζησ θαη ζηνηρεηώδεο νκνηνγέλεηα ζηνλ θιάδν
Πέξα ησλ δηαζηξσκαηώζεσλ πνπ ήδε δξνπλ δηαιπηηθά ηώξα έρνπκε θαη
ηδηνθηήηεο θαξκαθείσλ ηδηώηεο θαη εηαηξείεο

4. Οη ύιινγνη πιένλ έρνπλ κόλν
απνζηαζηνπνηεκέλνη από ηνλ ΠΦ.

δηεθπεξαησηηθό

ξόιν

θαη

είλαη

Με βάζε ηα παξαπάλσ αο ζηακαηήζνπλ επηηέινπο ηηο εθζέζεηο ηδεώλ κε ηα ςεύηηθα
ηα ιόγηα ηα κεγάια εηδηθά απηνί πνπ αθόκε θαη ηώξα δηαρεηξίδνληαη ην θιάδν…
Γελ ππάξρεη ιόγνο λα ππόζρνληαη όηη δελ έθαλαλ ηόηε πνπ κπνξνύζαλ…
Ζ αιήζεηα είλαη όηη έρνπκε ςαξώζεη κε ηόζα πνπ καο ζπκβαίλνπλ θάζε κέξα αιιά
δελ έρνπκε γίλεη θαη ρξπζόςαξα…
Από ηελ ζηηγκή πνπ θαη λα ζέινπκε δελ κπνξνύκε λα είκαζηε πξσηνπόξνη ζε
αλεηξήλεπηνπο αγώλεο ζηελ πνιηηηθή βάζε ηνπ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ
ηνπιάρηζηνλ αο πξνζπαζήζνπκε λα είκαζηε ρξήζηκνη ζηελ κεγάιε κάδα ησλ
ζπλαδέιθσλ όπσο θαη όζν κπνξνύκε….
Καη δελ ζα είκαζηε ρξήζηκνη ππνζρόκελνη άθξηηα ιαγνύο κε πεηξαρήιηα κόλν θαη
κόλν γηα ηελ πθαξπαγή ςήθσλ
ε πξώηε θάζε ην λέν Γ ζα πξέπεη λα βάιεη ηηο εμήο πξνηεξαηόηεηεο
1. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΑ ΣΟΤ ΠΦ
i.

Δπαλεμέηαζε από κεδεληθή βάζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ΠΦ ζηελ
θαηεύζπλζε ηεο νηθνλνκηθόηεξεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο νπζηαζηηθήο
παξνπζίαο ηνπ ηόζν απέλαληη ζηελ πνιηηεία όζν θαη δίπια ζηνπο
ζπλαδέιθνπο

ii.

Σν site ηνπ ΠΦ πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί θαη λα ζπλδεζεί κε ηα site ησλ
ζπιιόγσλ
Ζ απνπζία ηνπ ΠΦ από ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο δελ
δηθαηνινγείηαη .
Γελ μέξνπκε πνην είλαη θπξίαξρν ν θόβνο γηα ηελ ηερλνινγία ε ν θόβνο
γηα ηνλ δηάινγν

iii.

Οη ζπλειεύζεηο κε ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη δελ πξνζθέξνπλ ηίπνηα ζε
θαλέλα επίπεδν θαη ζηνηρίδνπλ θαη αξθεηά
Ούηε δηάινγνο αλαπηύζζεηαη νύηε έρνπκε έθζεζε απόςεσλ…
Σν όιν ζέκα πεξηνξίδεηαη ζηελ απαγγειία πνηεκάησλ ηα ίδηα θάζε θνξά
θαη πάληα θαηαιήγνπκε ζην ζιηβεξό ζέακα ζρεδόλ όινη νη
πξσηνθιαζάηνη εγέηεο καο λα απνρσξνύλ λσξίο λσξίο αθνύ πξώηα
αγνξεύζνπλ θαη πάξνπλ ηελ επηηαγή ηνπο…
Σειηθά πάληα ειάρηζηνη νη ίδηνη θαη νη ίδηνη πάληα, κέλνπλ κέρξη ην
ηέινο γηα λα γίλεη θαη θάπνηα ςεθνθνξία κε ην μεθηηιίζνπκε θαη
ηειείσο…..…

Γηα ην επόκελν Γ ε επαλεμέηαζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα είλαη
ε πξώηε πξνηεξαηόηεηα.
iv.

Πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ν ηξόπνο εθπξνζώπεζεο ησλ πεξηθεξεηαθώλ
ζπιιόγσλ θαη ηαπηόρξνλα λα θαζηεξσζεί ζπγθεθξηκέλν όξην ηξηεηηώλ
ζε όια ηα όξγαλα ηνπ θιάδνπ..

2. ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΓΡΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΧΝ
i.

ΗΓΔΔΑΦ

Σειηθά κε πξόζρεκα ηελ ρηιηνηαιαηπσξεκέλε έλλνηα ηεο δηα βίνπ
εθπαίδεπζεο έρνπκε θαηαθέξεη λα ππνβαζκίζνπκε ηα πηπρία καο κέζα από
κηα απαξάδεθηε κνξηνδόηεζε
Καηξόο λα ηειεηώλνπκε κε απηά ηα παξακύζηα.
Αο βξνπλ θάηη άιιν λα θάλνπλ θάπνηνη θαινί ζπλάδειθνη γηα λα θαίλνληαη
όηη θάλνπλ έξγν
ii.

ΔΣEΣΑ

Κιαζηθό παξάδεηγκα πσο κπνξεί κηα ζσζηή ηδέα λα εθρπδατζηεί κε ιάζνο
ρεηξηζκνύο.
Έγηλε κηα νκνινγνπκέλσο κεγάιε πξνζπάζεηα λα μεκπεξδέςνπκε ην
θνπβάξη
Σν μεκπεξδέςακε ….
Καη ηώξα ηη θάλνπκε???
Καζόκαζηε θαη ην θακαξώλνπκε
Γελ μέξνπκε ηη λα θάλνπκε παξαθάησ ε δελ ζέινπκε λα θάλνπκε θάηη ??
Δύθνιε ε εξώηεζε αιιά κάιινλ έρεη δύζθνιε απάληεζε.
Γηα λα μεθύγνπκε από ην ηέικα πξνηείλνπκε ηα εμήο
a. Αιιαγή ηνπ νλόκαηνο
b. Αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζηελ θαηεύζπλζε
πνιπκεηνρηθόηεηαο κε κεηόρνπο όινπο ηνπο πιιόγνπο

ηελ

c. Να πεξηνξηζηεί ε λέα εηαηξία ζην ξόιν ηνπ ππεξγνιάβνπ ηνπ
όινπ έξγνπ κε δηαδηθαζία δηαγσληζκνύ.

iii.

ΤΜΒΑΖ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΚΑΗ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ

Γηα λα έρεη λόεκα ε όιε πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα θαζηεξσζνύλ
ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο απνδεκίσζεο όπσο αθξηβώο θαη ζηα θάξκαθα
Γειαδή θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλεο ρνληξηθήο ηηκήο θαη ζπγθεθξηκέλν
πνζνζηό θέξδνπο.

Με ηνλ ηξόπν απηό ζα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθή δηαζπνξά πξνο όθεινο
θαη ηνπ αζθαιηζκέλνπ απνηξέπνληαο κνλνπσιηαθά θαηλόκελα πνπ ζα
απμήζνπλ ηε δαπάλε.
Απζηεξόο έιεγρνο όινπ ηνπ θπθιώκαηνο δηάζεζεο γηα ηελ απνθπγή
θαηλόκελσλ θαηεπζπλόκελεο ζπληαγνγξάθεζεο
Να απνθαιεζηεί Ννκνζεηηθά ε δπλαηόηεηα ησλ παξαγσγώλ θαη
εηζαγσγέσλ λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ιηαλεκπόξην

iv.

ΝΔΑ ΤΜΒΑΖ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα εμήο ζεκεία
a. Να κελ δερηνύκε ζε θακηά πεξίπησζε αιιαγή παξόρνπ….
Μόλν ζαλ εθηάιηε κπνξνύκε λα ζθεθηνύκε ηη έρεη λα γίλεη αλ
ηα θάξκαθα κπνύλε ζην ζύζηεκα ηνπ e-Dapy
b. Ο ηξόπνο εθθαζάξηζεο λα κελ επεξεάζεη ζην ειάρηζην ηνλ
ρξόλν πιεξσκήο
c. Να παξακείλνπλ νη ίδηνη όξνη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε γηα λα
ππάξρεη πάληα θαη ε ιύζε ηεο επέθηαζεο απηήο ηεο ζύκβαζεο
θαη γηα ηα αλαιώζηκα θαη ηα ηαηξνηερλνινγηθά.
3. ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΒΑΗ.
Ζ θύξηα κάδα ησλ ζπλαδέιθσλ δελ έρεη ηελ ζσζηή ελεκέξσζε όζνλ αθνξά ηα
ηεθηαηλόκελα ηνπ θιάδνπ
Γπζηπρώο ε ελεκέξσζε έρεη αθεζεί ζε πεγέο εθηόο ΠΦ κε όηη απηό
ζπλεπάγεηαη.
Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη δελ είλαη ελεκέξσζε νη δηάθνξεο
επηζηεκνληθνθαλείο θηέζηεο κεηά ηξαπεδσκάησλ πνπ δηνξγαλώλνπλ νη
πεξηθεξεηαθνί ύιινγνη γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ εγεηώλ
καο πνπ δελ ιέλε πνηέ όρη ζε απηέο ηηο πεξηνδείεο…
4. ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΙΟΤ
Δδώ πνιινί είδαλ θσο θαη κπήθαλ….
Όινη έρνπλ καγηθέο ιύζεηο θαη όινη δνπλ κόλν θαη κόλν γηα λα ζώζνπλ ηα
θαξκαθεία καο από ηελ θαηαζηξνθή….
Πνιιά ζελάξηα θπθινθνξνύλ θαη ε απνπζία από ηελ κεξηά ηνπ ΠΦ κηαο
επίζεκεο ηνπνζέηεζεο απιώο επηηείλεη ηελ ζύγρπζε θάηη πνπ ζπκθέξεη ηνπο

αεηνλύρεδεο πνπ καο πεξηηξηγπξίδνπλ πξνζπαζώληαο λα καο πνπιήζνπλ ην
ζθνηλί πνπ ζα θξεκαζηνύκε
i.

ΤΝΔΝΩΔΗ
Σν ζέκα έξρεηαη από παιηά.
Έρνπκε βαξεζεί λα ην αθνύκε σζηόζν θάπνηνη δελ έρνπλ βαξεζεί
λα ην επαλαθέξνπλ πάληα ην ίδην γεληθά θαη αόξηζηα
Δπηβάιιεηαη ν ΠΦ λα αληρλεύζεη ηα πεξηζώξηα εηαηξηθώλ
ζρεκάησλ λα δώζεη ηηο ζσζηέο θαηεπζύλζεηο θαη λα θαζνδεγήζεη
έζησ θαη ηνπο ιίγνπο ζπλαδέιθνπο πνπ πξάγκαηη ελδηαθέξνληαη.

ii.

ΜΑΕΗΚΔ ΑΓΟΡΔ
Ήδε ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο εθαξκόδνληαη αιινύ άηππα θαη
αιινύ κε ηελ δεκηνπξγία ΗΚΔ
Καη εδώ ν ΠΦ ιάκπεη δηα ηεο απνπζίαο ηνπ θαη απηό δελ πξέπεη
λα ζπλερηζηεί.

iii.

ΤΠΖΡΔΗΔ
Δίλαη ε λέα ζαπκαηνπξγή παηέληα .
Αθνύ πάκε ζε έλαλ ζαπκαζηό θόζκν πνπ νη ζηαηηλεο ζα θάλνπλ
ιίγν πάλσ ιίγν θάησ από ηα 2,90€ εκείο ζα θεξδίδνπκε από ην
γεγνλόο όηη ζα ζπκβνπιεύνπκε ηνλ πειάηε πώο λα ηηο παίξλεη ….
Καη δελ ζα θεξδίδνπκε κόλν από απηό γηαηί είλαη ζην πξόγξακκα
λα παίξλνπκε ηελ πίεζε λα πεξηπνηνύκεζα ηξαύκαηα θαη όηη άιιν
ηξαβά ε ςπρή ηνπ πειάηε….
Ση άιιν λα θάλνπκε γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο νξγαλσκέλνπο
θαλίβαινπο ηνπ θιάδνπ???

iv.

ΓΗΔΤΡΤΝΖ ΣΖ ΤΛΖ
Πελία ηέρλαο θαηεξγάδεηαη.
Από ηελ ζηηγκή πνπ κέξα κε ηελ κέξα ε νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα
ηα θάξκαθα κεηώλνληαη ελώ ηαπηόρξνλα κεηώλνληαη θαη ηα
πεξηζώξηα θέξδνπο θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δηεύξπλζε ηεο
ύιεο
Απηό από ηελ κία κεξηά γίλεηαη κε ηξόπν πξνζβιεηηθό γηα ηελ
επηζηεκνληθόηαηα καο κε ηελ νπνία δηεθδηθνύκε ηνλ ζεβαζκό
από ηελ θνηλσλία θαη ηελ θπβέξλεζε θαη από ηελ άιιε ην
θαξκαθείν θαιείηαη λα «αλνηρηεί» ζε έλαλ ηνκέα κε άλαξρν
αληαγσληζκό
Γελ κπνξεί ν ΠΦ άθξηηα ηα ππνζηεξίδεη απηήλ ηελ πξννπηηθή.

ςνάδελθοι
Με όια απηά θαηά λνπ ζα θιεζνύκε ζηηο 24-06-2017 λα απνθαζίζνπκε γηα ην
κέιινλ ην δηθό καο θαη ησλ θαξκαθεηώλ καο.
Και ξέποςμε πολύ καλά όηι μεηά ηην απομάκπςνζη από ηην κάλπη οςδέν λάθορ
αναγνωπίζεηαι

ΔΝΑΠΟΜΔΙΝΑΝΣΔ ΙΟΤΝΙΟ 2017
ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Γ

1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟ ΛΟΤΚΑ Φ.. ΖΛΔΗΑ
2. ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Φ.. ΖΛΔΗΑ
3. ΠΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ Φ.. ΜΔΖΝΗΑ
4. ΟΦΗΑΝΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ Φ. ΑΥΑΗΑ

ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΧΣΑΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ

1. ΠΡΟΔΛΔΝΣΖ-ΥΗΩΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ Φ.. ΑΥΑΗΑ

