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Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
O Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας, δηλώνει την εντονότατη αγανάκτηση των μελών του, για την
συνεχιζόμενη προχειρότητα, η οποία έχει λάβει πλέον μορφή επιδημίας, κάθε φορά που το
Υπουργείο Υγείας, προχωρεί σε ανακοστολόγηση φαρμάκων. Είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε, τη
σπουδή και τη βία, με την οποία προσπαθούν να υλοποιηθούν οι μνημονιακές εντολές των δανειστών
μας, παρότι βέβαια αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αίσθηση πεποίθησης για ανάπτυξη και
σταθερότητα που η ίδια η κυβέρνηση πρεσβεύει. Είναι όμως παράλογο, να περιμένει το Υπουργείο,
την τελευταία στιγμή, προσπαθώντας να προλάβει το χρόνο, ώστε να καταφέρει αυτό που είναι
πρακτικά αδύνατο: να μην υπάρχουν μετά την ανακοστολόγηση οι νέες τιμές αναφοράς φαρμάκων, το
σύστημα της Η.ΔΙ.ΚΑ. να είναι ανενημέρωτο, τα συστήματα των φαρμακείων να έχουν διαφορετική
ενημέρωση τιμών, να μην έχει γίνει καμία μελέτη για τον αριθμό των εταιριών, που δεν έχουν δώσει
εδώ και καιρό σωστά στοιχεία για τα barcodes των φαρμάκων στον Ε.Ο.Φ. ώστε να φτάσουν σήμερα
οι φαρμακοποιοί στο πλήρες αδιέξοδο εκτέλεσης συνταγών, αφήνοντας για άλλη μια φορά κατά μέρος,
το γεγονός ότι κοστολογούμε φάρμακα φθηνότερα απ’ ότι τα έχουμε αγοράσει. Ακόμα και ο πιο
καλοπροαίρετος στην κριτική διάθεσή του, για την τρικομματική κυβέρνηση πολίτης, δεν μπορεί να
παραβλέψει το γεγονός, πως ενώ στην περίπτωση της απεργίας των καθηγητών, η κυβέρνηση
κινήθηκε με αστραπιαία ταχύτητα, πριν ακόμα συσκεφθούν για να αποφασίσουν απεργία,
επιστρατεύοντάς τους, στο θέμα της υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος στο χώρο της
Υγείας, για άλλη μια φορά τα έκαναν «γης Μαδιάμ». Και επειδή, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει
να είναι σύμπτωση, θα πρέπει με την ίδια σπουδή, που κατακεραυνώνουν τους δημοσίους υπαλλήλους
ως τεμπέληδες, αργόσχολους και υπεράριθμους να κάνουν και την αυτοκριτική τους για την
προχειρότητα, την αδιαφορία και την ανοργανωσιά, που επικρατεί στο χώρο των κυβερνητικών
υπευθύνων, του Υπουργείου Υγείας, με αποκλειστικά θύματα πολίτες, φαρμακοποιούς και γιατρούς.
Ήδη, η προαναγγελθείσα από τον αναπληρωτή Υπουργό, ακύρωση των πιθανά λανθασμένων αριθμών
barcodes από τα πλαίσια των φαρμακευτικών σκευασμάτων, έχει αρχίσει να δημιουργεί κομφούζιο,
οδηγώντας χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο, σε διαρκείς τριβές και καθιστώντας αδύνατη τη νόμιμη
εκτέλεση συνταγών. Με δεδομένη δε και την υπέρμετρη καθυστέρηση στην εξόφληση των συνταγών
Ιανουαρίου του 2013, που καταπατά ακόμα και τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο από την κυβέρνηση,
αναμένουμε το δευτεροβάθμιο όργανο, να λάβει τις απαραίτητες αποστάσεις από την κυβέρνηση και
να ασκήσει το καθήκον του, ως δευτεροβάθμιο όργανο των φαρμακοποιών-συμβούλων υγείας, του
πολίτη.
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