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ΑΘΗΝΑ 8.1.2016

Σε κλίμα κατανόησης εκ μέρους του υπουργού υγείας πραγματοποιήθηκε η πρώτη
συνάντηση για τη νέα χρονιά , με τα μέλη του ΔΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου.

Τα μέλη του ΔΣ με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Λουράντο έθεσαν σειρά
θεμάτων  προς τον Υπουργό Υγείας  και τουλάχιστον όσον αφορά τα θεσμικά φάνηκε να
υπάρχει θετική διάθεση για την επίλυση τους.

Πιο συγκεκριμένα όπως είπε ο Υπουργός ,οι στρεβλώσεις που δημιούργησε η  ΚΥΑ για το
ιδιοκτησιακό  και ζητήθηκε να διορθωθούν , έχουν ήδη προωθηθεί προς έγκριση και
αναμένεται η απάντηση των θεσμών

Για τα Πειθαρχικά Συμβούλια  δόθηκε η διαβεβαίωση ότι θα επαναλειτουργήσουν .

Για  την λειτουργία των e-shop που είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες,
Ο ΠΦΣ θα θεσμοθετηθεί ως κέντρο πιστοποίησης , για να υπάρξει έλεγχος.

Έγινε δεκτό ότι θα πρέπει να υπάρξουν  οικονομικά κίνητρα για γιατρούς και
φαρμακοποιούς  αλλά και για τους ασφαλισμένους, προκειμένου να αυξηθεί η διείσδυση των
γενοσήμων

Όσον αφορά τις υπηρεσίες φαρμακείου ο ΠΦΣ μπορεί να αποτελέσει φορέα πιστοποίησης,
ενώ για τα ΜΗΣΥΦΑ αναμένεται μια λίστα από τον ΕΟΦ καθώς και ο καθορισμός αυστηρών
προϋποθέσεων και κριτηρίων  για την  χορήγηση τους εκτός φαρμακείων.

Στο τραπέζι του διαλόγου τέθηκε ακόμη το θέμα του ωραρίου για το οποίο συμφώνησαν και
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οι δύο πλευρές ότι  πρέπει να βρεθεί  λύση προκειμένου να αποκατασταθεί το σημερινό
χάος  αλλά και να ανταποκρίνεται στην σημερινή ανταγωνιστική πραγματικότητα. Επίσης
ζητήθηκε αυστηρότερος έλεγχος των εξαγωγών έτσι ώστε να μην διαταράσσεται η
επάρκεια φαρμάκων της ελληνικής αγοράς.

Τέλος όσον αφορά το θέμα του ΓΕΜΗ ο κ. Ξανθός δεσμεύθηκε να τηλεφωνήσει στον
αρμόδιο υπουργό και να μεσολαβήσει ώστε τα φαρμακεία να απαλλαχθούν από την
υποχρέωση εγγραφής, εφόσον δεν είναι καταστήματα αμιγώς εμπορικού χαρακτήρα.

Από την συνάντηση διεφανη ότι λύσεις μπορεί να βρεθούν εφόσον υπάρχει πολιτική
βούληση από πλευράς πολιτείας αλλά και ρεαλιστικές προτάσεις από την πλευρά του ΠΦΣ.

Στην συνέχεια αργά το απόγευμα η αντιπροσωπεία του ΠΦΣ με επικεφαλής τον πρόεδρο
του ΠΦΣ επισκέφτηκε τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ. Μπερσίμη.

Η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα και ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν το θέμα
των πληρωμών σε μια πιο σταθερή βαση. Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ τόνισε ότι η πρόθεση
υπάρχει με απαραίτητη προϋπόθεση όμως την τακτικότητα των χρηματικών εισροών προς
τον οργανισμό.
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