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Με αφορμή τις τεράστιες ελλείψεις, που έχουν ανακύψει το τελευταίο χρονικό
διάστημα στην αγορά φαρμάκου, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας, εκφράζει την
έντονη δυσαρέσκειά του, για τον τρόπο με τον οποίο Υπουργός και Υφυπουργός
Υγείας, ξεπερνώντας τα όρια του λαϊκισμού «ανακαλύπτουν» ευθύνες για τα
γεγονότα αυτά, στον δοκιμαζόμενο Έλληνα φαρμακοποιό. Ο κ. Σαλμάς, άμεσα από το
βήμα της Βουλής και ο κ. Λυκουρέντζος έμμεσα με δηλώσεις του στα ΜΜΕ,
κατηγόρησαν τους φαρμακοποιούς, πως ευθύνονται για τις ελλείψεις φαρμάκων γιατί
δήθεν αποκρύπτουν εμπορεύματα με στόχο την κερδοσκοπία ή την απώλεια
χρημάτων από τις μειώσεις τιμών. Προσπαθούν με τον τρόπο αυτό, να αποκρύψουν
τα τραγικά λάθη, που ακόμα και σήμερα βρίσκονται στο επίσημο κρατικό δελτίο
τιμών, το πολλοστό τον τελευταίο μήνα αφού προηγήθηκαν αρκετά, με συνεχείς
ανεπιτυχείς διορθώσεις. Αποκρύπτουν το γεγονός, πως μέχρι και ο Ε.Ο.Φ., έφτασε
να αποστείλει έγγραφο στους αντίστοιχους κρατικούς Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς,
προειδοποιώντας για τα προηγούμενα δελτία τιμών, πως θα αλλάξουν και να μη
ληφθούν υπ’ όψιν. Αποκρύπτουν το γεγονός, πως μια σειρά φθηνά φάρμακα,
μειώθηκαν εξευτελιστικά ώστε να μην καλύπτουν ούτε το κόστος συσκευασίας τους.
Αποκρύπτουν το γεγονός, πως οι δύο εμπορικότερες εταιρίες παραγωγής
λεβοθιροξίνης, σκεύασμα πρώτης ανάγκης για τον Έλληνα ασθενή, όπως και πολλές
άλλες εταιρίες, δεν τιμολογούν καν ή το κάνουν οριακά ώστε να αποφύγουν τις
συνέπειες του νόμου με αποτέλεσμα η αγορά να έχει «στεγνώσει» εντελώς από
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Αποκρύπτουν το γεγονός, πως οι φαρμακοποιοί, έχουν άδεια ράφια την τελευταία
τετραετία από τις αλλεπάλληλες flat μειώσεις τιμών, που αναγκάστηκαν να κάνουν
διαδοχικές Ελληνικές κυβερνήσεις, προσπαθώντας πάντα ανεπιτυχώς να λύσουν
λάθη ανακοστολόγησης, που επέφεραν ζημιά στα Ασφαλιστικά Ταμεία αλλά
εξανέμιζαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, απόθεμα των φαρμακείων, που είχαν επενδύσει
από το εισόδημά τους σε εμπόρευμα. Ξεχνούν φυσικά, πως η συγκέντρωση όλων των
Ασφαλιστικών Ταμείων σε ένα Φορέα τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι καθυστερήσεις
πληρωμών, που ξεπερνούν τις 100 και πλέον μέρες για τον φορέα αυτό, καθώς και
τα συσσωρευμένα χρέη από το 2010 όσων Ταμείων έχουν εισαχθεί στον Φορέα αυτό,

έχουν εξαντλήσει οικονομικά ακόμα και εύρωστα φαρμακεία. Ξεχνούν επίσης, πως
ακόμα και το περίφημο χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σαφώς
εξωσυμβατικό, που δόθηκε ως moratorium λύσης των κινητοποιήσεών μας,
καταπατήθηκε βάναυσα. Τους διαφεύγει, πως η περίφημη δίμηνη πίστωση από τη
φαρμακοβιομηχανία, που νομοθέτησαν αποτελεί νεκρό γράμμα μιας και οι
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επαγγελματία, που αποζημιώνεται μετά τις 90 μέρες. Παρά τις προσπάθειες
Συνεταιρισμών και Συλλόγων, κανένας κρατικός Φορέας δεν επενέβη για την
παραβίαση της συγκεκριμένης διάταξης, με αποτέλεσμα ο «θησαυρός» που
διαφήμιζαν να είναι άνθρακες. Κάνουν φυσικά, πως δεν θυμούνται πως με τη δική
τους ψήφο έδωσαν το περιθώριο να ανοίξουν χιλιάδες ακόμα φαρμακεία, σε μία
ουσιαστικά χειμαζόμενη αγορά εδώ και αρκετά χρόνια, προσθέτοντας προβληματικές
επιχειρήσεις, σε αυτές που ήδη βάδιζαν το δρόμο της διάλυσης. Αυτοί είναι οι λόγοι,
που τα ράφια των φαρμακείων είναι άδεια κι όχι οι πολιτικάντικες δικαιολογίες,
φτηνές σε αξία, που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα πολιτικά τους αδιέξοδα. Η
ανεργία και η ύφεση, που προκύπτουν από το Μνημόνιο, νεκρώνουν τις κοινωνικές
παροχές, το PSI κατέστρεψε τα Ασφαλιστικά Ταμεία και o Έλληνας φαρμακοποιός,
άμεσα εξαρτημένος από τα αποθεματικά και τη ρευστότητά τους, είναι πλέον κλινικά
νεκρός. Μόνο θλίψη και προβληματισμό, προκαλούν παρόμοιες
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δηλώσεις, που σε συνδυασμό με τις κανιβαλικές απόψεις για το ελληνικό φαρμακείο,
που εξέφρασε ο ομοϊδεάτης τους, βουλευτής και κομματικός τους σύντροφος, κ.
Γιακουμάτος από την κρατική τηλεόραση χθες βράδυ, επιβεβαιώνουν πια το γεγονός
πως το ελληνικό φαρμακείο βρίσκεται στο στόχαστρο της Τρόικα άρα και των
ελλήνων διεκπεραιωτών της. Ο Έλληνας ασφαλισμένος, άρρηκτα δεμένος στον τομέα
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την τύχη του ελληνικού φαρμακείου, είναι
προφανές πως με την υλοποίηση της συγκεκριμένης πολιτικής, θα έχει την τύχη και
του ελληνικού φαρμακείου. Άδεια ράφια στα φαρμακεία, ασθενείς χωρίς φάρμακα και
κοινωνική ασφάλιση!
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