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Αγαπητοί συνάδελφοι
Οι φετινές εκλογές στις 24 Ιουνίου για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου στον
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο γίνονται στην πιο κρίσιμη, μέχρι τώρα, περίοδο για το ελληνικό φαρμακείο! Για πρώτη φορά είναι ορατός ο κίνδυνος να χαθεί
οποιαδήποτε συνοχή και δυναμική έχει απομείνει στον κλάδο, εξαιτίας των τραγικών
λαθών, της αδράνειας, της απουσίας οιασδήποτε στρατηγικής και της πλήρους αδυναμίας επίλυσης των προβλημάτων από την απερχόμενη διοίκηση. Με εκφρασμένη
από παντού τη δυσπιστία προς το πρόσωπό της, η συμμετοχή των συναδέλφων στις
συλλογικές διαδικασίες – αποφάσεις και τους συλλογικούς αγώνες τείνει να εκλείψει!
Ο κλάδος χρειάζεται άμεσα νέα Διοίκηση που θα προσδώσει δυναμική, όραμα και
προοπτική!
Κάνοντας μια μικρή αναδρομή βλέπουμε ότι κύριο χαρακτηριστικό της τριετίας που
πέρασε είναι η μεγάλη απογοήτευση για τις ψεύτικες υποσχέσεις που κάποιοι προσέφεραν απλόχερα τόσο στον κλάδο όσο και στη χώρα. Αν και γνώριζαν ότι δεν μπορούν να τις υλοποιήσουν, απέβλεπαν μόνο στο να αναλάβουν τη διοίκηση και την
εξουσία. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, όσον αφορά τον κλάδο μας, ήταν να
δεχθεί χωρίς ουσιαστική αντίσταση τα μεγαλύτερα πλήγματα που έχει δεχθεί μέχρι
τώρα στην ιστορία του, όπως είναι:
 η απώλεια του ιδιοκτησιακού
 η πώληση φαρμάκων εκτός φαρμακείων
 η μείωση του ποσοστού μας κέρδους στα ΜΥΣΥΦΑ
 το χτύπημα στο ασφαλιστικό μας ταμείο και ειδικότερα στο κλάδο των μονοσυνταξιούχων
 οι ελλείψεις φαρμάκων, περισσότερες από ποτέ άλλοτε
 η αναρχία στο ωράριο που συνεχίζεται, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα ήταν το
πρώτο πράγμα που θα επιλύονταν, από υπουργίας Κουρουμπλή ακόμη
 τα ληξιπρόθεσμα χρέη του 2011-2012 από τα οποία δεν πήραμε ούτε ένα Ευρώ
καθ’ όλη τη θητεία της απερχόμενης Διοίκησης
 τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν από τη μη καταβολή των χρημάτων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα διαιτητικά σκευάσματα και το λοιπό υγειονομικό υλικό
 η διαρκής απομείωση της αξίας του στοκ μας εξαιτίας των διαρκών μειώσεων τιμών φαρμάκων
 η απουσία των Πειθαρχικών Συμβουλίων με ευθύνη αποκλειστικά του απερχόμενου Προεδρείου και
 οι πρωτόγνωρα δαιδαλώδεις και χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται στο
νέο e-dapy τόσο για την καταχώρηση των γνωματεύσεων όσο και για την κατάθεσή
τους στο τέλος του μήνα, εξαιτίας των λαθών και της προχειρότητας του συστήματος
που μας παραδόθηκε με μια σύμβαση που η Διοίκηση του ΠΦΣ υπέγραψε πρόχειρα
και βιαστικά.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που κάνει αφόρητη την καθημερινότητα της δουλειάς μας και μη βιώσιμη την πλειοψηφία των φαρμακείων
μας, συνθήκες που οφείλουμε να αντιστρέψουμε άμεσα.
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Στόχοι για το αύριο
Να επανακτήσει το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο τη χαμένη δυναμική του, κερδίζοντας ξανά τον σεβασμό της Πολιτείας και την εμπιστοσύνη και εκτίμηση των συναδέλφων,
πείθοντας ξανά για την αναγκαιότητα συλλογικής προσπάθειας και αγώνων.
Νέα νομοθετική ρύθμιση για το ωράριο που να ενισχύει την ενότητα του κλάδου και να διαφυλάττει το θεσμό των διημερεύσεων – διανυκτερεύσεων.
Δημιουργία δικτύων φαρμακείων με την ουσιαστική στήριξη και τεχνογνωσία των ΣΥ.ΦΑ. και
με την άμεση ενθάρρυνση των Συλλόγων και του ΠΦΣ. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την αγαστή
συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και σίγουρα δεν μπορεί να υλοποιηθεί κάτω από συνθήκες
ανάλογες με εκείνες που βιώσαμε πρόσφατα όλοι μας με τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ ΟΣΦΕ και
ΠΦΣ για τους χειρισμούς της κάθε πλευράς στο ιδιοκτησιακό.
Αναβάθμιση και επανασχεδιασμός του γραφείου τύπου στον ΠΦΣ, για την αμεσότερη και ευρύτερη απήχηση των θέσεων και των δράσεών μας.
Διάθεση όλων των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία και άμεση υλοποίηση των νομοθετικών
ρυθμίσεων για τη δημιουργία μητρώων (registries) ασθενών στις περιπτώσεις που αυτό δεν
έχει γίνει ακόμη. Έτσι, εκτός από την αύξηση του κύκλου εργασιών μας που αποτελεί επιτακτική
ανάγκη, επιτυγχάνεται και η καλύτερη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα αυτά, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των ασθενειών με την καταγραφή των επιδημιολογικών και κλινικών
δεδομένων, καθώς και η ορθολογικότερη διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης.
Δημιουργία επαγγελματικού ταμείου, που ενώ ψηφίστηκε σε Γ.Σ. του ΠΦΣ δεν έγινε καμία
ενέργεια για την υλοποίησή του.
Διεκδίκηση αμοιβής για υπηρεσίες που ήδη προσφέρουμε μέσα από τα φαρμακεία μας αλλά
και για νέες, όπως η συμμόρφωση των ασθενών με την εκάστοτε φαρμακευτική αγωγή, ο έλεγχος φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων, το ιστορικό του κάθε ασθενούς, η εξατομίκευση φαρμακοτεχνικής μορφής και δοσολογικών σχημάτων, η εκπαίδευση στη σωστή χρήση φαρμακευτικών συσκευών κ.ά.
Νομική κατοχύρωση και ανταμοιβή μας για υπηρεσίες εμβολιασμών, μετρήσεων σακχάρου
και ενεσοθεραπείας.
Ανάπτυξη συνεργασιών με Συλλόγους ασθενών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και
ανάδειξη του Κοινωνικού μας ρόλου.
Διεκδίκηση συνταγογράφησης των ΜΥΣΥΦΑ, με μηδενική συμμετοχή του Κράτους, στις ηλεκτρονικές συνταγές ΕΟΠΥΥ για την ενίσχυση και ανάδειξη της ιδιότητας του φαρμάκου.
Επανασχεδιασμός των οικονομικών του ΠΦΣ με κριτήριο την ελάττωση των εξόδων και τη
βελτίωση της ανταποδοτικότητας του 4 τοις χιλίοις.
Εγκατάσταση Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο του ΠΦΣ και των θυγατρικών του εταιρειών.
Προγραμματισμός περιφερειακών συσκέψεων κατά Διοικητική Περιφέρεια με τη συμμετοχή
του ΠΦΣ & Φαρμακευτικών Συλλόγων για αναλυτική προσέγγιση όλων των προβλημάτων του
κλάδου και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
Ζωντανή μετάδοση όλων των Γ.Σ. του ΠΦΣ, αλλά και των συνεδριάσεων των Δ.Σ. του ΠΦΣ.
Οικονομική και τεχνική ενίσχυση των Φαρμακευτικών Συλλόγων για Εκπαιδευτικές διαδικασίες με κεντρικό προγραμματισμό (διημερίδες – συνέδρια κ.λπ.).
Ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιστημονική εκπαίδευση των φαρμακοποιών μέσω αναβαθμισμένων προγραμμάτων σε συνεργασία με τις Ιατρικές και Φαρμακευτικές σχολές της χώρας.
Όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμη που η βάση των φαρμακοποιών θα μπορούσε να υποδείξει,
θα υλοποιηθούν μέσα από ένα πρόγραμμα σχεδιασμού και δράσης όλων των παρατάξεων και
των μελών του Δ.Σ. στα πλαίσια μιας ενωτικής, συνθετικής και δημιουργικής πρακτικής.
Αφήνουμε πίσω αυτά που μας χωρίζουν, βασιζόμαστε σ’ αυτά που μας ενώνουν, προχωράμε
όλοι μαζί γιατί

Ζούμε από το φαρμακείο μας - Διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητά του
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