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ΑΦΙΕΡΩΜΑ   24 Νοεμβρίου 2019:  
Εκλογές Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
Μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Οι επικείμενες εκλογές στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής την ερχόμενη 
Κυριακή 24 Νοεμβρίου είναι λογικό να θεωρούνται από πολλούς κρίσιμες 
για τα τεκταινόμενα στο συνδικαλιστικό χώρο των φαρμακοποιών, καθώς 
αφορούν τον μεγαλύτερο -με μεγάλη διαφορά σε αριθμό φαρμακείων από τον 
δεύτερο- φαρμακευτικό σύλλογο της χώρας. 

Π 
 
ερίπου ο ένας στους τρεις φαρμακοποιούς της χώρας είναι μέλος του Φαρμακευ-

τικού Συλλόγου Αττικής. Στις εκλογές όμως αυτές δεν κρίνεται μόνο το ποιος θα διοική-
σει τον συγκεκριμένο Σύλλογο αλλά και το πώς θα διαμορφωθούν οι δυνάμεις μέσα στο 
εκλεκτορικό σώμα, που τον ερχόμενο Μάιο θα κληθεί να εκλέξει τη νέα διοίκηση του 
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Επιπλέον οι ανακατατάξεις που υπήρξαν λόγω 
της αποχώρησης από την παράταξη του νυν- και κυρίαρχου εδώ και περίπου δυόμιση δε-
καετίες -προέδρου του Συλλόγου κ. Κώστα Λουράντου, σημαντικών ονομάτων που είχαν 
πορευτεί μαζί του τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργήσει σε πολύ κόσμο την αίσθηση 
ότι ίσως αυτές οι εκλογές να οδηγήσουν σε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό, κάτι βεβαί-
ως που μένει να φανεί από το αποτέλεσμα της κάλπης.

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο
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Το DailyPharmaNews θέλοντας να 
συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή ενημέ-
ρωση των φαρμακοποιών που καλούνται 
με την ψήφο τους να αποφασίσουν για 
το μέλλον τους και το μέλλον του Συλλό-
γου τους, αποφάσισε να κάνει ένα μικρό 
αφιέρωμα σε αυτές τις εκλογές. 

Επικοινώνησε με όλους τους υποψηφί-
ους και συγκεκριμένα τους κ.κ. Κωνσταντί-
νο Λουράντο, («Ανεξάρτητη Φαρμακευτική 
Συμμαχία»), Στυλιανό Καλογερόπουλο, 
(«Ανεξάρτητη Κίνηση Φαρμακοποιών 
Αττικής»), Ιωάννη Δαγρέ, («Νέος Δρόμος 
Φαρμακοποιών Αττικής») και Αρχοντούλα 
Συψά – Τσιρωνά («Αγωνιστική Πρωτοβου-
λία Φαρμακοποιών») και μας απάντησαν 
σε πέντε κομβικές ερωτήσεις. Εδώ, θα 
διαβάσετε τις απόψεις τους και το όραμά 
τους για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο. 
*Η σειρά παρουσίασης των απαντήσεων 
έγινε με βάση την αλφαβητική σειρά των 
ονομάτων των συνδυασμών. Για την σωστή 
παρουσίαση όλων των υποψηφίων, ζητή-
σαμε την άποψη και των κ.κ. Γιαννόγλου, 
Μανωλόπουλου και Καβαλάρη, οι οποίοι 
δεν μας έστειλαν τις απαντήσεις τους. 

ΔιΑβΑΣτΕ τιΣ ΕΡωτήΣΕιΣ  
ΚΑι ΚΡινΕτΕ τιΣ ΑΠΑντήΣΕιΣ

1. Στις 24 Νοεμβρίου διεξάγονται 
οι εκλογές για το νέο Δ.Σ. στον 

Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής. Ποια 
θεωρείτε ότι είναι ιεραρχικά τα μεγαλύ-
τερα προβλήματα που απασχολούν τους 
Φαρμακοποιούς και ποιες είναι οι θέσεις 
της παράταξης σας πάνω σε αυτά;

2. Τι κάνατε ως παράταξη τα τελευταία 
τρία χρόνια για την αντιμετώπιση 

αυτών των προβλημάτων, ώστε να δίνετε 
τα εχέγγυα ότι μπορούν, οι φαρμακοποιοί 
μέλη του Συλλόγου, να σας εμπιστευθούν 
ως ανθρώπους που πραγματικά μπορείτε 
να προσφέρετε;

3. Η συμμετοχή στις τελευταίες 
εκλογές ήταν χαμηλή. Πόσο μεγάλη 

σημασία έχει για εσάς η μεγάλη συμμετο-
χή των φαρμακοποιών στην εκλογική δι-
αδικασία και τι πιστεύετε ότι θα βοηθήσει 
ουσιαστικά σε αυτό;

4. Ποιες θα πρέπει να είναι οι άμεσες 
προτεραιότητες της νέας διοίκησης; 

5. Ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο που 
θεωρείτε ότι δίνει δυναμική στην 

παράταξή σας στις εκλογές; 

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ  
ΣΥΨΑ - ΤΣΙΡΩΝΑ
Επικεφαλής του Συνδυασμού
«Αγωνιστική Πρωτοβουλία  
Φαρμακοποιών»

1.Το βασικό πρόβλημα είναι η αξιο-
πρεπούς επιβίωση των μικρομεσαί-

ων φαρμακείων που αποτελούν και την 
πλειοψηφία του κλάδου. Είναι αυτά που 
παρέχουν αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο 
δίκτυο που καλύπτει τους ασφαλισμέ-
νους και στα απομακρυσμένα σημεία της 
χώρας. Η διάλυση αυτού του δικτύου, 
το κλείσιμο πολλών φαρμακείων και η 
παράδοση του χώρου σε μεγάλα συμφέ-
ροντα είναι εξαρχής ο βασικός στόχος 
των μνημονιακών πολιτικών που οδήγη-
σαν στην απορρύθμιση του επαγγέλματος. 
Πρωτεργάτες της απορρύθμισης του 
επαγγέλματος ήταν φυσικά ο Λοβέρδος 
με την απελευθέρωση/αποδιοργάνωση 
του ωραρίου και συνέχισαν οι Άδωνις και 
Χατζηδάκης, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την 
κατακρεούργηση του ιδιοκτησιακού, το 
άνοιγμα σε ιδιώτες, την πολυιδιοκτησία 
κλπ. Αυτά τα μνημονιακά μέτρα πρέπει 
άμεσα να ακυρωθούν. Είναι αναγκαία η 
επαναφορά ρυθμισμένου κοινού ωραρίου 
για όλους και η διατήρηση της ιδιοκτησίας 

αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς.
Ένα επίσης σημαντικό θέμα αφορά το 

κομμάτι της ύλης του φαρμακείου που 
έχει επιτραπεί να διακινείται πλέον κι 
εκτός φαρμακείου. Εμείς πιστεύουμε 
ότι όλα τα φάρμακα πρέπει να διακινού-
νται αποκλειστικά από το φυσικό χώρο 
του φαρμακείου Να κλείσει οριστικά ο 
δρόμος διακίνησης των φαρμακευτι-
κών σκευασμάτων, από άλλα κανάλια, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
φαρμακείων.

Η απελευθέρωση των τιμών στα 
ΜΗΣΥΦΑ, πάρα τα όσα επικαλούνταν οι 
θιασώτες της «ελεύθερης» αγοράς έχει 
ουσιαστικά οδηγήσει στην εκτίναξη των 
τιμών τους. Όλη αυτή η μεθοδευμένη 
πορεία διαμορφώνει ένα περιβάλλον στο 
οποίο η ψαλίδα ανάμεσα στα μικρομεσαία 
φαρμακεία και στα μεγαλοφαρμακεία 
ανοίγει συνεχώς κι ακόμα δεν έχουμε δει 
το έργο ως το τέλος. 

Επαναφορά διατίμησης σε όλα τα 
φάρμακα,

κατάργηση των ασφαλιστικών τιμών 
και των λιστών που οδηγούν σε αύξηση 
των συμμετοχών και επιβαρύνουν τους 
ασφαλισμένους. Υπάρχουν μια σειρά άλλα 
σημαντικά ζητήματα της καθημερινής 
δουλειάς, οι συνεχείς ελλείψεις βασικών 
φαρμάκων, το πρόβλημα με την σύμβαση 
των Ιατροτεχνολογικών. Προτείνουμε 
σταθερές χονδρικές/λιανικές τιμές με 
ποσοστό κέρδους 35%. Ενιαία και σταθερή 
ημερομηνία πληρωμής για όλους. Να μη 
μας επιβαρύνουν λάθη και παραλήψεις 
ιατρών και συστήματος.

Καταγγέλλουμε επίσης την απόφαση 
του ΠΦΣ να διακινούνται τα ΦΥΚ από τα 
φαρμακεία, με μοναδικό σκοπό την εξυ-
πηρέτηση των επικοινωνιακών σχεδίων 
της κυβέρνησης. 

Είμαστε ενάντια τις προσπάθειες 
απαξίωσης του πτυχίου μας και του ρόλου 
μας, που επιχειρείται με το σύστημα των 
μοριοδοτήσεων και τη συμμετοχή του 
ΠΦΣ σε αυτές τις διαδικασίες, με μοχλό 
το ΙΔΕΕΑΦ. Είπαμε ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡ-
ΦΩΣΗ, αλλά χωρίς να είναι στόχος κι 
αυτοσκοπός τα μόρια.

Επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα έχει 
προκύψει με τη διάλυση του ΤΣΑΥ και 
τις ασφαλιστικές εισφορές αλλά και τα 
λανθασμένα ειδοποιητήρια Διαφωνή-
σαμε με την τακτική των διοικήσεων να 
εξαντλούν τη δράση τους σε οδηγίες, για 
το πως οι συνάδελφοι, θα πληρώσουν 
τα λάθος ποσά. Η θέση μας ήταν, ότι τα 
συλλογικά όργανα έπρεπε να απαιτήσουν, 
την απόσυρση των ειδοποιητηρίων και να 
καλύψουν νομικά τα μέλη μας

Απόσυρση του ν. Κατρούγκαλου και 
όλων των νόμων που οδήγησαν στην 
καταλήστευση του ΤΣΑΥ. Ιατροφαρμα-
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κευτική κάλυψη και συντάξεις με βάση 
τις σύγχρονες ανάγκες. Αποκλειστικός 
πυλώνας η Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση. 
Όχι, στα επαγγελματικά Ταμεία ασφάλισης 
που ισοδυναμούν με ιδιωτική ασφάλιση 
που λίγοι θα μπορούν να πληρώσουν. Όχι, 
σε ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ.

Ως εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας 
και ως ασφαλισμένοι στεκόμαστε ενάντια 
στην πολιτική που ετοιμάζεται να εφαρ-
μόσει η κυβέρνηση της ΝΔ με παράδοση 
δημοσίων δομών σε ιδιώτες, με συρρί-
κνωση περαιτέρω του προϋπολογισμού 
που θα αφορά δαπάνες Υγείας, με νέα 
βάρη να πέφτουν στις πλάτες των ασφα-
λισμένων.

2. Η ΑΠΦ προσπάθησε με παρεμβά-
σεις στα όργανα που συμμετέχει να 

συμβάλλει στην υπεράσπιση των συμφε-
ρόντων του μικρομεσαίου φαρμακείου 
Λειτούργησε με διαφάνεια δημοσιοποιώ-
ντας τις αποφάσεις των οργάνων, πρακτι-
κή που ενοχλεί πολλούς.

 ● Απαιτούσαμε πάντα την πλήρη ενημέ-
ρωση των συναδέλφων για τα τρέχοντα 
σημαντικά ζητήματα και τη συμμετοχή 
τους στη λήψη αποφάσεων μέσα από 
μαζικές διαδικασίες (γενικές συνελεύ-
σεις ,ημερίδες )

 ● Για το πρόσφατο θέμα με τα ΦΥΚ, 
καταψηφίσαμε την απόφαση του ΠΦΣ 
(αναλυτική τοποθέτηση στο  
www.agprot.wordpress.com). Παρά 
το ότι το ΔΣ του ΦΣΑ είχε θέση κατά 
της δωρεάν διακίνησης ΦΥΚ, η πλει-
οψηφία των εκλεκτόρων στην ΓΣ του 
ΠΦΣ, ψήφισαν ΝΑΙ.

 ● Ζητήσαμε επαναδιαπραγμάτευση 
της σύμβασης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων με απαίτηση για σταθερές 
χονδρικές-λιανικές τιμές και ποσοστό 
κέρδους. Ταυτόχρονη πληρωμή όλων 
και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. 
Να μην μας επιβαρύνουν παραλείψεις 
των γιατρών και αδυναμίες ελέγχου του 
συστήματος(αρ. πρωτ. 443/16-2-2017 
στον ΠΦΣ)

 ● Καταγγείλαμε την προσπάθεια απα-
ξίωσης του πτυχίου μας μέσω μορι-
οδότησης σεμιναρίων τύπου ΙΔΕΕΑΦ 
(αρ.πρωτ. 14/16-2-17 στον ΠΦΣ). Λέμε 
ΝΑΙ στην επιμόρφωση και στη συνε-
χιζόμενη εκπαίδευση αλλά χωρίς να 
συνδέεται με την αξία του πτυχίου ή να 
οδηγεί σε διαχωρισμό των φαρμακεί-
ων και υποβάθμιση του πτυχίου. Στα 
πλαίσια αυτά προτείναμε και πραγμα-
τοποιήθηκε με δωρεάν συμμετοχή και 
το σεμινάριο ΚΑΡΠΑ στα μέλη του ΦΣΑ 
με έξοδα του Συλλόγου.

 ● Καταψηφίσαμε τους προϋπολογισμούς 
του ΦΣΑ, ζητώντας να μειωθεί η 
υπερβολική συμμετοχή 0,25% σε 0,1%. 
Ομοίως και τους προϋπολογισμούς του 

ΠΦΣ γιατί διαφωνήσαμε με την ίδρυση 
ΑΕ που χρηματοδοτούνται αφειδώς 
με χρήματα όλων μας, χωρίς οποια-
δήποτε πρόσβαση μας στη διαχείριση 
τους αλλά και με την πεποίθηση ότι 
τα συνδικαλιστικά όργανα δεν είναι 
εμπορικές επιχειρήσεις 

 ● Ομοίως αντιδράσαμε για το θέμα των 
υπέρογκων εισφορών του ΤΣΑΥ  
(www.agprot.wordpress.com)

3. Αυτοί που είναι εναντίον της 
πολιτικής είναι υπέρ της πολιτικής 

που τους επιβάλλεται, έλεγε ο Μπρεχτ… 
Οπότε νομίζω τα λέει όλα περιεκτικά. Από 
την άλλη τα πράγματα είναι αρκετά κρί-
σιμα για τα μικρομεσαία φαρμακεία και 
η ψαλίδα ανοίγει συνεχώς εναντίον μας 
άρα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν 
εκπρόσωποι μας στα νέα ΔΣ.

Κανείς δεν θα υπερασπιστεί το μέλλον 
μας, αν δεν το υπερασπιστούμε ΕΜΕΙΣ. 
ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
–ΟΧΙ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ. ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑ 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩ-
ΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

4. Νομίζω ότι εξάγεται αυτό και από 
την απάντηση στο πρώτο ερώτημα. 

Πρώτη προτεραιότητα είναι να λειτουργή-
σει υπέρ των συμφερόντων των μικρο-
μεσαίων φαρμακείων με ένα πλαίσιο σαν 
αυτό που περιγράφηκε.

Η πρόσφατη απόφαση του ΠΦΣ για 
τα ΦΥΚ, μοναδικό σκοπό έχει να εξυ-
πηρετήσει τα επικοινωνιακά σχέδια της 
κυβέρνησης και δεν έχει καμία σχέση 
με κοινωνική ευαισθησία. Αυτοί που 
έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση τη 
Δημόσια Υγεία και τα Νοσοκομεία, με τη 
συνεχή συρρίκνωση του προϋπολογισμού 
για την Υγεία, στο όνομα της εξυπηρέτη-
σης των αιματηρών πλεονασμάτων για 
την ΕΕ και το ΔΝΤ, δεν μπορούν να μας 
«πουλάνε» ευαισθησία.

Επίσης συχνά πλασάρεται ως λύση 
στην επιβίωση μας, το λεγόμενο φαρ-
μακείο υπηρεσιών ή η αναβάθμιση μας 

μέσω πιστοποιήσεων. Η φιλολογία περί 
συνενώσεων έχει πια καταστεί κενό 
γράμμα και το φαρμακείο των υπηρεσιών 
είναι άλλο ένα παραμύθι για να κρύψει 
την πραγματικότητα που είναι ότι πλέον 
η επιβίωση του μικρομεσαίου φαρμα-
κείου γίνεται συνεχώς δυσκολότερη. 
Διαμορφώνεται ένα περιβάλλον στο οποίο 
η ψαλίδα ανάμεσα στα μικρομεσαία φαρ-
μακεία και τα μεγαλοφαρμακεία ανοίγει 
συνεχώς.

5. Είμαστε ένα σχήμα πολυσυλλεκτικό, 
με φαρμακοποιούς που ζούμε και 

δουλεύουμε καθημερινά πίσω από τον 
πάγκο. Ταυτόχρονα όμως είμαστε κοντά 
στην κοινωνία. Στους αναγκαίους κοινω-
νικούς αγώνες για να βγει η χώρα από την 
κατάσταση στην οποία μας οδήγησαν οι 
μνημονιακές κυβερνήσεις των τελευταίων 
ετών, οι οποίες σε απόλυτη σύμπνοια με 
το κεφάλαιο, το ΔΝΤ και την ΕΕ φτωχο-
ποιούν την κοινωνική πλειοψηφία στο 
όνομα ενός πλαστού χρέους, που παρά 
τις θυσίες του ελληνικού λαού αυξάνει 
ενώ τα μνημόνια μετατρέπονται σε μόνιμη 
«επιτροπεία» μέχρι το 2060. 

 Η προηγούμενη κυβέρνηση των ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ άσκησε μια ακραία αντεργατική 
και αντικοινωνική πολιτική. Οδήγησε 
στην επαναφορά της ΝΔ στην εξουσία 
αφού νομιμοποίησε τη λογική της ΤΙΝΑ, 
του ευρωμονόδρομου, των αιματηρών 
πλεονασμάτων, της μόνιμης λιτότητας, του 
ξεπουλήματος και της ιδιωτικοποίησης 
της δημόσιας περιουσίας και του εναπο-
μείναντος κοινωνικού κράτους.

Τώρα η νέα κυβέρνηση της ΝΔ εκ-
φράζει τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες 
συνταγές. Πίσω από την ψευδεπίγραφη 
ανάπτυξη για όλους του Μητσοτάκη, 
κρύβεται ο στόχος για νέα υπερκέρδη 
των επιχειρηματικών ομίλων πάνω στα 
ερείπια της κοινωνικής φτώχειας, της 
ανεργίας και της μαζικής μετανάστευσης.
*Η κ. Συψά δεν ήθελε να δημοσιεύσει 
φωτογραφία της

https://agprot.wordpress.com
https://agprot.wordpress.com
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ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επικεφαλής του Συνδυασμού 
«Ανεξάρτητη Κίνηση Φαρμακοποιών 
Αττικής»

1. Οι θέσεις μας για το φαρμακείο 
που μας αξίζει, το φαρμακείο της 

νέας εποχής, έχουν ιεραρχηθεί και 
έγκαιρα γνωστοποιηθεί από την ΑΚΙΦ.

Θέματα διαφάνειας, ανταποδοτικότη-
τα, κατάργηση Rebate & ειδικού Rebate 
(0,8%). Άλλα θέματα που επίσης μας 
απασχολούν και τα έχουμε προτάξει, εί-
ναι η επαναφορά του ποσοστού κέρδους, 
η επιστημονική αμοιβή για ενιαία χαμηλή 
εισφορά (προς αντικατάσταση του 0,25), 
το ενιαίο ωράριο λειτουργίας για όλα τα 
φαρμακεία, η κατοχύρωση του ετήσι-
ου ελέγχου από ορκωτούς λογιστές, η 
επαναφορά έκπτωσης από φαρμακοβιο-
μηχανίες, συνεταιρισμούς και αποθήκες, 
ληξιπρόθεσμες οφειλές κ.α.

Το φαρμακείο είναι και πρέπει να 
παραμείνει ιδιοκτησία ανεξάρτητου 
φαρμακοποιού. Ο φαρμακοποιός είναι 
επάγγελμα – λειτούργημα, με μεγάλη 
προσφορά στην Ελληνική κοινωνία.

Η σχέση πελάτη – ασθενή αλλά και 
ασφαλισμένου με το φαρμακείο – 
φαρμακοποιό, είναι μια ιδιαίτερη σχέση 

ζωής, σχέση εμπιστοσύνης. Ως γνω-
στόν, τα τελευταία χρόνια υπάρχει πτώ-
ση του τζίρου και κατά συνέπεια κρίση 
ρευστότητας. Υπάρχουν φαρμακεία υπό 
πίεση, χρεωκοπημένα, υπερχρεωμένα 
ή και άμεσα εξαρτημένα από τα ταμεία, 
συνεπώς, μη βιώσιμα.

2. Αναδείξαμε θέματα μέσα από το 
Δ.Σ. και τις Γ.Σ. χωρίς να υπολο-

γίσουμε το προσωπικό κόστος. Θέματα 
τα οποία θα διατηρήσουμε στην πρώτη 
γραμμή έως την επίλυσή τους. Φλέ-
γοντα ζητήματα, όπως: Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, Ανεξαρτησία φαρμακείου, 
Θεσμικό πλαίσιο, Σταθερή λιανική τιμή, 
Αποκλειστικότητα διάθεσης φαρμάκων, 
Βιωσιμότητα ΤΣΑΥ και εξασφάλιση 
των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των 
ασφαλισμένων και Αξιοποίηση των 
αποθεματικών του Ταμείου Αλληλεγ-
γύης για την στήριξη των φαρμακείων, 
αποτελούν το περίγραμμα των θέσε-
ών μας. Τέλος, σημαντική θεωρώ την 
πρότασή μας για ανανέωση του Δ.Σ. με 
μέγιστη θητεία Προέδρου δύο τριετίες. 
Ως φαρμακοποιοί λοιπόν, θα συνεχί-
σουμε να είμαστε πάντα δίπλα στον 
ασφαλισμένο & τον ασθενή, πάντα στο 
πλευρό του πολίτη.

3. Η συμμετοχή είναι υποχρέωση 
αλλά και αναφαίρετο δικαίωμα, 

που, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει 
να απεμπολήσουμε λόγω απογοή-
τευσης από τα μέτρα που έχουν κατά 
καιρούς ληφθεί εναντίον του φαρμα-
κείου. Αυτό λοιπόν οφείλουμε να το 
ανατρέψουμε.

Συνεπώς, η μεγάλη συμμετοχή 
στις Γ.Σ. του Φ.Σ.Α έχει κυρίαρχο και 
καθοριστικό ρόλο. Αντικατοπτρίζει την 
βούληση της πλειοψηφίας των μελών 
μας τα οποία έχουν κα πρέπει να έχουν 
λόγο και άποψη. Όλες οι αποφάσεις 
του Δ.Σ. του ΦΣΑ, καθώς και οι Γ.Σ. , 
ζητάμε να αναρτώνται στο site του ΦΣΑ, 
ενώ οι Γενικές Συνελεύσεις του ΦΣΑ, 
να πραγματοποιούνται Κυριακή.

4. Υπάρχουν προβλήματα χρονίζοντα, 
θεσμικά, επιστημονικά κ.α., που 

καλούμαστε να επιλύσουμε τάχιστα, με 
στόχο την αναβάθμιση της θέσης του 
φαρμακοποιού, στο νέο τοπίο που έχει 
διαμορφωθεί.

Οι καιροί απαιτούν εγρήγορση και 
αυξημένη ευθύνη, αγώνα για τη βιω-
σιμότητα του Ελληνικού φαρμακείου, 
μαχητικότητα αλλά και ευελιξία στις 
όποιες διαπραγματεύσεις.

5. Αγωνιστικότητα, διαφάνεια και 
ξεκάθαρες θέσεις είναι οι αλή-

θειες που προτάσσουμε. Αυτό που 
επιχειρήσαμε και θα συνεχίσουμε να 
κάνουμε είναι να αναδείξουμε τον ρόλο 
μας με οργανωμένο τρόπο, με συσπεί-
ρωση και πολύ περισσότερο καλή και 
διαρκή επαφή με την κοινωνία και τους 
ασφαλισμένους.

Θέλουμε και μπορούμε να αναδεί-
ξουμε περεταίρω το φαρμακευτικό 
λειτούργημα και μέσω αυτού το φαρμα-
κείο των υπηρεσιών.
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ΚΩΣΤΑΣ  
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ 
Επικεφαλής του Συνδυασμού 
«Ανεξάρτητη Φαρμακευτική  
Συμμαχία»

1. Δεν υπάρχουν μεγάλα και μικρά 
προβλήματα γιατί το κάθε ένα από 

αυτά, συναθροισμένο με τα υπόλοιπα 
δημιουργούν μια συνεχώς μεγαλύτερη 
προβληματική συσσώρευση. Το σημα-
ντικό είναι πώς συνεχώς αναδύονται 
νέα προβλήματα όπως π.χ. η δωρεάν 
διάθεση των φαρμάκων υψηλού κό-
στους από τα φαρμακεία, τα λανθασμέ-
να ειδοποιητήρια του ΤΣΑΥ (ΕΦΚΑ) που 
τελευταία έχουν κατακλύσει τα φαρμα-
κεία μας και μόνο αμελητέα δεν είναι, 
και άλλα πολλά.

Αν πρέπει να τα συνοψίσω-για να μην 
τα αναφέρω ένα προς ένα- θα έλεγα 
πως τα δύο κύρια προβλήματα τα οποία 
απασχολούν τα μέλη μας είναι πρώτον 
ο κίνδυνος της μη βιωσιμότητας της 
πλειοψηφίας των μελών, και δεύτερον η 
έλλειψη διεκδίκησης και μαχητικότητας 
από μεγάλη μερίδα του συνδικαλιστικού 
κόσμου. Το αν πρόκειται για συνδικα-
λιστικό μυθριδατισμό, συνδικαλιστική 
ρηχότητα ,φοβία ή … κάτι άλλο θα μας 
το πει ο ιστορικός του μέλλοντος. Τα 
μέλη μας είναι εξοργισμένα με τη στάση 
αυτή των διαφόρων παρατάξεων.

2. Ο απολογισμός ενός έργου δεν 
είναι εύκολη υπόθεση, όταν τα 

προβλήματα-λυμένα και άλυτα- μέσα 
στα μνημονιακά χρόνια έγιναν τριψήφιο 
νούμερο… 

Παρόλα αυτά ήμασταν οι μόνοι που 
ως παράταξη ζητήσαμε και επιτύχαμε 
την προσφυγή μας στην επιτροπή ανα-
φορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 

ιδιοκτησιακό, όπως και τη διαμόρφωση 
ενός ενιαίου ωραρίου λειτουργίας των 
φαρμακείων για όλα τα μέλη του Συλλό-
γου, το οποίο να είναι κατά το δυνατόν 
κοινά αποδεκτό και υλοποιήσιμο.

Ένα επίσης από τα πολύ σοβαρά θέ-
ματα που αντιμετωπίστηκε με επιτυχία 
ήταν και αυτό της εισόδου των ΜΗΣΥΦΑ 
στα σούπερμάρκετ και άλλα κανάλια 
διανομής. Θεωρούμε ότι ήταν μεγάλη 
επιτυχία, η εφεύρεση – δημιουργία 
των ΓΕΔΙΦΑ που με τις προϋποθέσεις 
που όρισε ο νόμος γι’ αυτά και για την 
εισαγωγή τους στα σουπερμάρκετ, δεν 
υπήρξε ούτε ένα φάρμακο μη συνταγο-
γραφούμενο να οδηγηθεί στα ράφια των 
σουπερμάρκετ. Κατά την προεδρεία μας 
στον ΠΦΣ ήμασταν μία από τις ελάχι-

στες εξαιρέσεις οι οποίοι νίκησαν έναντι 
μνημονιακής απαίτησης.

Στα μέσα Σεπτέμβρη προέκυψε το 
θέμα με τις πλασματικές οφειλές στο 
20% των φαρμακοποιών. Ο ΠΦΣ και διά-
φοροι συνδικαλιστικοί κύκλοι πρότειναν 
την ένταξη στις 120 δόσεις έως ότου 
ξεκαθαριστεί το θέμα. Εμείς κάναμε 
αλλεπάλληλες οχλήσεις στον ΕΦΚΑ και 
στο Υπουργείο τηλεφωνικά και γραπτά, 
κι αφού δεν προθυμοποιήθηκαν να 
κατεβάσουν τα εσφαλμένα ειδοποι-
ητήρια τότε ζητήσαμε ακρόαση από 
όλα τα κόμματα της βουλής. Στα δύο 
κόμματα τα οποία μας δέχτηκαν, όπως 
πάντα πήγα μόνος, δεν ήρθε κανείς για 
βοήθεια…Στις 09/10 καταγγείλαμε με 
Δελτίο Τύπου προειδοποιώντας και στις 
11/10 επιδόθηκε το εξώδικό μας. Λίγες 
μέρες μετά κάναμε καταγγελία στο 
Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 
Εκεί φανερώθηκε ότι ο ΕΦΚΑ δεν έχει 
κάνει ποτέ ισολογισμό κι άρχισε η επι-
τάχυνση της επίλυσης. Ο ΠΦΣ ζήτησε 
την ακύρωση των εσφαλμένων ειδοποι-
ητηρίων στις 08/11. Άρα η αρχική μου 
θέση από το Σεπτέμβρη ήταν σωστή και 
η μόνη παράταξη η οποία μαχόταν σε 
αυτή την κατεύθυνση ήταν η δική μας. 
Οι υπόλοιποι είχαν μείνει στα ευχολό-
για. 

Τον Ιούλη ήμασταν οι μοναδικοί οι 
οποίοι ανέδειξαν το πρόβλημα με τη 
συνταγογράφηση των ναρκωτικών και 
μόνο εμείς υποστηρίξαμε ότι χρειάζεται 
νομοθετική/υπουργική παρέμβαση την 
ώρα που οι άλλοι εύχονταν να λύσει 
ένα νομικό θέμα η ΗΔΙΚΑ, απίστευτα 
πράγματα. 

Νομίζω ότι αυτή η λίστα δεν έχει τέ-
λος, δε θυμάμαι κάποια ήρεμη βδομάδα 
κατά την οποία να μην δουλεύαμε 3-4 
μεγάλα θέματα παράλληλα. Ανέφερα 
κάποια από τα πιο κομβικά θέματα και 
κάποια πρόσφατα. Το εχέγγυο για το 
οποίο ρωτήσατε είναι ότι δεν υπήρξε 
θέμα το οποίο να μην κυνηγήσαμε. Ως 
παράταξη με την παρουσία μας έχουμε 
ταυτίσει το ΦΣΑ με τη μαχητικότητα.

Ασφαλώς θα μπορούσαν να γίνουν 
πολύ περισσότερα, όμως το περιβάλλον 
του αθέμιτου ανταγωνισμού και της 
ανάγκης για προσωπική επιβίωση έχουν 
πλήξει καίρια την συλλογική αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων και ως εκ 
τούτου, και τη δυναμική που απορρέει 
από αυτήν.

3. Όντως η συμμετοχή ήταν χαμηλή, 
και σε αυτό επέδρασαν εξωγενείς 

παράγοντες, όπως η φοβερή κακοκαιρία 
της ημέρας της εκλογικής αναμέτρη-
σης. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή 
όλων των μελών μας στην εκλογική 
διαδικασία, όχι για την κάθε παράταξη 
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ξεχωριστά, αλλά γι’ αυτήν καθαυτή, την 
υπόσταση του συλλόγου.

Σύλλογος δεν είναι το εννεαμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε οι εκπρό-
σωποι που κατά διαστήματα επιδιώ-
κουν την προσωπική τους καταξίωση. 
Σύλλογος είναι η συλλογική προσπάθεια 
για τη διεκδίκηση του εφικτού. Η συμ-
μετοχή των μελών μας στην εκλογική 
διαδικασία, σημαίνει άρνηση παράδο-
σης θεσμών και συλλογικών οργάνων 
σε άτομα που επιλέγονται από άλλους, 
για εμάς, όπως ακριβώς κατηγορούμε 
όλους αυτούς τους πολιτικούς αστέρες, 
που επιβάλλουν κανόνες διαβίωσης 
και επιβίωσης για εμάς, χωρίς εμάς. Η 
πραγματική ελευθερία διασφαλίζεται 
πρωτίστως μέσα από τη συμμετοχή στα 
κοινά.

4. Άμεση προτεραιότητα της νέας Δι-
οίκησης δεν μπορεί να είναι άλλη, 

από την αντιμετώπιση των προβλημά-
των της καθημερινότητας αλλά και της 
πολιτικής που βλάπτει τα φαρμακεία 
ανεξάρτητα από το αν αυτά είναι μεγάλα 
ή μικρά.

Αυτό δεν αφορά μόνο την αρχή, αλλά 
έναν συνεχή αγώνα χωρίς να επανα-
παυόμαστε ποτέ. Ήδη υπάρχουν θέματα 
στη μέση τα οποία τρέχουν (ΕΦΚΑ, 
ΦΥΚ, ΩΡΑΡΙΟ), υπάρχουν θέματα από το 
«χθες» -πραγματικές στρεβλώσεις- από 
την απότομη οικονομική «προσαρμογή» 
της χώρας στα οποία πρέπει να δια-
πραγματευτούμε μια καλύτερη θέση, 
και η όποια διοίκηση τωρινή και επό-
μενες δεν πρέπει να ξεχνούν ποτέ πως 
σε αυτή τη χώρα κάθε μέρα εμφανίζεται 
και κάτι καινούριο. 

Χρειάζεται υπευθυνότητα, μαχητικό-
τητα και πολυπραγμοσύνη.

5. Η πείρα μας και η ανεξαρτησία από 
κομματικές και άλλες δεσμεύσεις 

είναι αυτό που μας δίνει υπεροχή, και 
αναμφισβήτητα την επί χρόνια παρουσία 
μας στην κορυφή του συνδικαλιστικού 
κινήματος. Κυρίως όμως η μαχητικότη-
τα σε αντίθεση με την σημερνή ηγεσία 
του ΠΦΣ που επαναλαμβάνει πρακτικές 
διαδρομισμού και εξάρτησης από τον 
κάθε Υπουργό Υγείας.

Επιπλέον φέτος στην παράταξη 
υπάρχουν και νέα άτομα με νέες ιδέες 
και όρεξη για ανεξάρτητη προσφορά 
υπέρ των συμφερόντων του κλάδου 
και μόνο. Θα μπορούσα να πω ότι στο 
παρελθόν έγιναν και λάθη με κυριότερο 
σημείο την επιλογή ατόμων, τα οποία 
αποδείχθηκαν όχι μόνο ανεπαρκή αλλά 
και διακατεχόμενα από προσωπική τάση 
προβολής αλλά και από κομματικές 
εξαρτήσεις... Και αυτό αφορά προσωπι-
κή ευθύνη, την οποία αναλαμβάνω εξ’ 
ολοκλήρου. 

ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΔΑΓΡΕΣ 
Επικεφαλής του Συνδυασμού 
νέος Δρόμος Φαρμακοποιών 
Αττικής» 

1. Tα κυριότερα γενικά προβλήματα, 
που γεννούν πολλά παρακλάδια και 

απασχολούν τους φαρμακοποιούς σήμε-
ρα, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλ-
φων μας στην Αττική, είναι:

 ● Το αδικαιολόγητα χαμηλό περιθώ-
ριο κερδοφορίας στα φάρμακα, που 
εμποδίζει σοβαρά τον φαρμακοποιό 
ορισμένες φορές να καλύψει ακόμα 
και τα έξοδα του Φαρμακείου του,

 ● Οι συνεχείς μειώσεις τιμών των 
φαρμάκων που διακινούμε, που προ-
καλούν μία δυσοίωνη προοπτική αλλά 
και συνάμα εντείνουν το φαινόμενο των 
ελλείψεων φαρμάκων,

 ● Οι ελλείψεις στα φάρμακα,
 ● Ο άγριος και άναρχος ανταγωνισμός 
στα παραφάρμακα με την παρουσία 
μεταξύ άλλων και των e-shop, που 
προκαλεί την αφαίμαξη μίας δευτερεύ-
ουσας αλλά ζωτικής πηγής ρευστότη-
τας για τα Φαρμακεία,

 ● Η απουσία σταθερού θεσμοθετη-
μένου περιθωρίου κέρδους για τα 
Φαρμακεία, καθώς και η απουσία 
θεσμικού ασυμβίβαστου παραγω-
γού-παρόχου στα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, που καθιστά τα Φαρμακεία 
όμηρους των κερδοσκοπικών ορέξεων 
πλήθους εταιρειών και τα εμποδίζει 
έτσι να δραστηριοποιηθούν σοβαρά σε 
αυτό το κομμάτι των αγαθών υγείας,

 ● Η απροθυμία της Πολιτείας να ανα-
γνωρίσει έμπρακτα τη διαπιστωμένα 
ζωτική και αναντικατάστατη συμβολή 
των Φαρμακείων στην ασφαλή και 
με ποιοτικά εχέγγυα χορήγηση των 
Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (νοσο-
κομειακά φάρμακα),

 ● Η αβεβαιότητα για το μέλλον και η 
αργή και δύσκολη πορεία εξέλιξης 
του επιστήμονα και επαγγελματία 
φαρμακοποιού, που ενώ βρίσκει ένα 
σώμα επιστημόνων έτοιμο, προσκρούει 
σε στερεότυπα και θεσμικές συνήθειες 
δεκαετιών στην προσπάθειά της να 
εκφραστεί συστημικά.

Τα παραπάνω είναι τα πρώτα και κύρια 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα 
όλοι οι φαρμακοποιοί ανεξαιρέτως.

Σε τοπικό επίπεδο, στην Αττική, 
αντιμετωπίζουμε επιπλέον και το σοβα-
ρό ζήτημα του λαϊκισμού πολλές φορές 
κάποιων κέντρων λήψης αποφάσεων 
εκτός Φαρμακείων, τα οποία εμμένουν 
δογματικά να θεωρούν τα Φαρμακεία ως 
εμπορικά καταστήματα και να έχουν έτσι 
τις αντίστοιχες αυταπάτες και απαιτήσεις 
στο μυαλό τους από αυτό,

Κάτι που όχι λίγες φορές έχει παρα-
σύρει και μερίδα ανυποψίαστων πολιτών 
αδίκως εναντίον των φαρμακοποιών.

2. Για όλα λοιπόν τα προβλήματα που 
σας περιέγραψα παραπάνω, ο ΝΕΟΣ 

ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
είμαστε ή ΜΟνή παράταξη που όχι 
μόνο έχουμε μελετήσει και εκπονήσει 
αναλυτικό και υλοποιήσιμο σχέδιο 
δράσης που έχει κατατεθεί στα Θεσμικά 
Όργανα του κλάδου μας, αλλά και έχουμε 
παρέμβει και επικοινωνιακά με εντονό-
τατη παρουσία και με συνέχεια.

Ταυτόχρονα όμως έχουμε συμβάλει 
πρωταγωνιστικά ή/και επιτύχει με δική 
μας πρωτοβουλία σημαντικές νίκες 
υπέρ του κλάδου μας, όπως ενδεικτικά:

 ● να διατηρηθεί το περιθώριο κέρδους 
μας στα ΜΥΣΥΦΑ και να αποτραπεί η 
ολοκληρωτική απελευθέρωσή τους,

 ● να ξεκλειδώσει η συνταγογράφη-
ση των αντιγριπικών εμβολίων από 
εμπορική ονομασία σε δραστική 
ουσία,

 ● να επαναρυθμιστεί έστω και μερι-
κώς το ωράριο λειτουργίας των Φαρ-
μακείων και να διασωθεί ο κοινωνικά 
ζωτικός θεσμός των Εφημεριών,

 ● να εκσυγχρονιστεί και να απλοποι-
ηθεί η γραφειοκρατία στο e-ΔΑΠΥ-
,και γενικώς έχουμε αμέτρητες άλλες 
επιτυχίες και ενεργές προσπάθειες σε 
πλήθος ζητημάτων.

Αλλά και σε καθημερινό, καθώς και σε 
τοπικό επίπεδο, έχουμε προσφέρει με 
συνέχεια και ακούραστα τεράστια υπηρε-
σία στους συναδέλφους μας, βοηθώντας 
συναδέλφους σε πλήθος προβλήματα 
και αδιέξοδα του πάγκου, αντιμετωπί-
ζοντας αποτελεσματικά οποιονδήποτε 
διαβάλλει τον κλάδο και τον επιβουλεύ-
εται, συμμετέχοντας ενεργά στη συνεχή 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ΦΣΑ 
(ενδεικτικά είμαστε η μοναδική παρά-
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ταξη που έχει εκπονήσει πλήρες και 
ολοκληρωμένο σχέδιο απλοποίησης 
και εκσυγχρονισμού των Εφημεριών 
του Συλλόγου μας), υπερασπιζόμενοι 
τον Σύλλογό μας σε Δικαστήρια και 
ΜΜΕ όποτε έχουμε προκληθεί αδίκως, 
λαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες 
έμπρακτης στήριξης συναδέλφων που 
έχουν πληγεί από Φυσικές Καταστροφές, 
όπως οι συνάδελφοί μας στη Μάνδρα και 
τη Μαγούλα στις πλημμύρες του 2017 
και γενικώς ευρισκόμενοι πάντα και σε 
όλα τα ζητήματα παρόντες, ενεργοί και 
πανέτοιμοι.

Υπάρχουν παρατάξεις που είναι 
εγκλωβισμένες σε μία εσωτερική δική 
τους πάλη για το αν γι’ αυτές έχουν μεγα-
λύτερη σημασία οι συνάδελφοί τους ή η 
προσωπική ωφέλεια του επικεφαλής τους 
ή του κόμματος στο οποίο λογοδοτούν.

Υπάρχουν παρατάξεις που δεν έχουν 
προσφέρει ποτέ τίποτα για τον κλάδο, 
δεν γνωρίζουν καν τα ζητήματα που 
απασχολούν τους συναδέλφους, είναι 
άφαντες και ανύπαρκτες στα Θεσμικά 
Όργανα, παρόλο που οι επικεφαλείς τους 
είναι χρόνια εκλεγμένοι σε αυτά αλλά 
δημοσιεύουν ευφάνταστα και λαϊκίστικα 
προεκλογικά προγράμματα, τα οποία φυ-
σικά δεν τα εννοούν, ούτε είναι σε θέση 
να τα υλοποιήσουν.

Αν ήθελαν και μπορούσαν θα το είχαν 
προσπαθήσει ήδη εδώ και καιρό και δεν 
θα περίμεναν να θυμηθούν τα ζητήματα 
προεκλογικά και μόνο. 

Εμείς από την άλλη μεριά έχουμε απο-
δείξει με τις πράξεις μας πως ό,τι λέμε το 
εννοούμε και αργά ή γρήγορα το κάνουμε 
πράξη.

Συνεπώς, εφόσον οι εκλογές είναι η 
διαδικασία ανάδειξης των καταλληλότε-
ρων για να εκπροσωπούν τους συναδέλ-
φους μας και να ισχυροποιούν τον κλάδο 
οδηγώντας τον με αισιοδοξία στο μέλλον, 
μπορούμε με βεβαιότητα να υπερηφα-
νευτούμε ότι είμαστε η καταλληλότερη 
επιλογή να στηρίξει κανείς με την 
ψήφο του.

3. Να τονίσουμε αρχικά, για το τυπικό, 
ότι η συμμετοχή στις εκλογές, βάσει 

της Νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική, 
εκτός διαπιστωμένης ανωτέρας βίας.

Παρόλα αυτά, στο ουσιαστικό του 
θέματος πρέπει να θυμίσουμε ότι η 
αποχή στρέφεται τελικά εναντίον εκείνων 
που απέχουν, και ταυτόχρονα όλων των 
συναδέλφων επειδή αποδυναμώνει τους 
Συλλόγους, και έτσι τους στερεί τη δύνα-
μη να προσφέρουν στα μέλη τους.

Αν λοιπόν αναλογιστεί κανείς ότι η 
εναλλακτική λύση, εκτός Συλλόγων, στη 
λήψη αποφάσεων για τα Φαρμακεία είναι 
να λαμβάνονται αποφάσεις από τρίτους 
χωρίς να μπορούμε να τις επηρεάσου-

με καθόλου, δηλαδή να λαμβάνονται 
αποφάσεις χωρίς να παίρνουν υπ’ όψη το 
δίκαιο και το συμφέρον μας, καταλαβαί-
νει κανείς πόσο χειρότερη θα γίνει η ζωή 
μας αν αυτό τελικά παγιωθεί εξαιτίας, 
μεταξύ άλλων, και της αποχής μας στις 
εκλογές.

4. Το πρώτο και κύριο, για εμάς, που 
πρέπει να γίνει από τη νέα Διοίκηση, 

είναι να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο 
τριετίας για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο 
Αττικής (ΦΣΑ-νΠΔΔ) αλλά και για τον 
κλάδο συνολικά, εφόσον ο ΦΣΑ είναι 
ο μεγαλύτερος Σύλλογος της Χώρας και 
έχει έτσι αναπόφευκτα βαρύνουσα αξία 
σε όλα τα ζητήματα των Φαρμακείων και 
πανελλαδικά.

Εμείς έχουμε καταθέσει και δημο-
σιοποιήσει ρεαλιστικό και μελετημένο 
πρόγραμμα για την επόμενη 3ετία, και 
όχι υποκριτικό και λαϊκίστικο ή κάτι 
που απλά θυμηθήκαμε να πούμε δημο-
σίως προεκλογικά για να ξεγελάσουμε 
και θα αναζητήσουμε συμμαχίες με 
οποιαδήποτε παράταξη μας έχει αποδεί-
ξει έμπρακτα ότι μπορεί να συμβάλει αυτό 
το πρόγραμμα να υλοποιηθεί.

Κάτι που διαβασμένο ανάποδα σημαί-
νει φυσικά ότι θα κρατήσουμε απο-
στάσεις, καλοπροαίρετα και διακριτικά 
αλλά πάντως αποστάσεις, από παρατά-
ξεις, ανεξαρτήτως σύνθεσης μελών ή 
ηλικίας επικεφαλής, που με τη μέχρι 
τώρα στάση τους έχουν αποδείξει ότι ποτέ 
τους δεν ήθελαν αληθινά, και έτσι δεν 
έχουν προσφέρει τίποτα στον κλάδο,  ή 
έχουν κρυφή επιθυμία να υπηρετήσουν 
πρωτίστως κάποιο πολιτικό κόμμα και 
όχι τα Φαρμακεία μας, ή έχουν κρυφή 
επιθυμία να καπηλευτούν τις θέσεις 
Διοίκησης του ΦΣΑ για να ωφεληθεί 
ατομικά ο επικεφαλής τους πάνω στις 
πλάτες των ανυποψίαστων συναδέλφων 
του,  στάσεις που θεωρούμε όχι απλώς 
αναχρονιστικές, επικίνδυνες και χρεοκο-
πημένες, αλλά και απαράδεκτες και ασυγ-
χώρητες, και για εμάς κανονικά θα πρέπει 

να εκλείπουν τελείως από τα κοινά.

5. τρία πράγματα:
Α) ή νεανικότητά και η φρε-

σκάδα της. Παρόλο που τα στελέχη μας 
καλύπτουν όλο το ηλικιακό φάσμα, η 
πλειοψηφία των στελεχών μας είναι 
νεαρά άτομα, που ταυτόχρονα όμως 
έχουν χρόνια εμπειρία στα κοινά από 
διάφορες θέσεις διοίκησης, και με αξι-
οσημείωτο έργο ο καθένας μέχρι στιγμής.

Και μέσα στο σύνολο υπάρχουν και 
παλαιότεροι και ακόμα εμπειρότεροι 
συνάδελφοι οι οποίοι προσφέρουν 
πολύτιμη βοήθεια και συμβουλές με την 
πολύχρονη εμπειρία τους και την πολύ-
πλευρη γνώση τους πάνω στα φαρμακευ-
τικά θέματα.

β) ή συνεχής, συνεπής και αποδοτι-
κότατη δραστηριότητά μας στον χώρο. 
Εμείς δεν είμαστε μία παράταξη των 
εκλογών. Ούτε της καρέκλας. Ασχολού-
μαστε ενεργά εδώ και χρόνια στα κοινά, 
όλο τον χρόνο, και με όλα τα θέματα. Αν 
ανατρέξετε παραπάνω σας απαρίθμησα 
μόνο ένα μικρό δείγμα του τι έχουμε 
προσφέρει και πετύχει για τα Φαρμακεία 
και τον κλάδο, και υπάρχει μεγάλη λίστα 
με δράσεις και επιτυχίες μας.

Συνεπώς είμαστε εγγύηση ότι όσο 
ισχυρότερη είναι η παρουσία μας στη 
Διοίκηση του ΦΣΑ, τόσο μεγαλύτερο θα 
είναι το όφελος για τον κλάδο μας και για 
τους συναδέλφους.

Γ) ή αναγνωρισιμότητά μας και η ευ-
πρέπειά μας. Είμαστε γνωστοί σε όλους 
τους συναδέλφους, και φροντίζουμε 
πάντα να προσηλωνόμαστε στα προβλή-
ματα και στις ευκαιρίες για τα Φαρμακεία, 
αποφεύγοντας συνειδητά να συμμετέχου-
με σε στείρες αντιπαραθέσεις με άλλους 
συναδέλφους, συνδικαλιστές και μη.

Αυτό μας μετατρέπει σε δύναμη 
ενότητας για τον κλάδο, σε συνδυασμό 
με τα δύο παραπάνω σε δύναμη που 
εμπνέει προοπτική και ελπίδα.

Και αυτό μας το αναγνωρίζουν πλατιά 
όλοι οι συνάδελφοι.
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ΜΠΑΜΠΗΣ  
ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ 
Επικεφαλής του Συνδυασμού 
«Φαρμακευτική Αναμόρφωση»

1. Ως παράταξη θεωρούμε ότι τα 
τρία μεγαλύτερα και βασικότερα 

προβλήματα του Συλλόγου μας και του 
κλάδου μας γενικότερα, είναι η έλλειψη 
φαρμάκων, το ωράριο λειτουργίας και η 
μεταβολή της αγοράς με την έλευση της 
ηλεκτρονικής εποχής. 

Πιο αναλυτικά, θεωρούμε ότι η 
έλλειψη φαρμάκων, η οποία συνεχώς 
αυξάνεται, δημιουργώντας ένα καθημε-
ρινά δύσκολο πρόβλημα, είναι υψίστης 
σημασίας για εμάς και θα πρέπει από την 
επόμενη μέρα της ανάληψης της νέας δι-
οίκησης να βρεθούν τρόποι να επιλυθεί. 
Ο κοινωνικός μας ρόλος ως φαρμακο-
ποιοί, μας επιβάλλει να είμαστε σωστοί 
και έτοιμοι ανά πάσα στιγμή όμως οι 
ελλείψεις ολοένα και περισσότερων 
σκευασμάτων μας δένουν τα χέρια στην 
προσπάθεια εξυπηρέτησης των ασθενών 
μας. 

Άλλο ένα τεράστιο θέμα που χρίζει 
άμεσης αντιμετώπισης είναι το ωράριο 
λειτουργίας. Μπορεί να μην είναι άμεσα 
ορατά τα αποτελέσματα που θα επιφέ-
ρει, όμως αν δεν διορθωθεί άμεσα, θα 
γιγαντωθεί τόσο που οι συνέπειες θα 
είναι μη αναστρέψιμες. Δεν μπορεί ένας 
μέσος φαρμακοποιός να αναγκάζεται 
να προσλάβει υπαλλήλους ή να ξημερο-
βραδιάζεται στο φαρμακείο του. Είμαστε 
ίσως ο πιο σκληρά εργαζόμενος κλάδος 
και αυτό έχει συνέπειες στην προσωπική 
μας ζωή. Πώς τα νέα μέλη που ξεκι-
νούν μια νέα επιχείρηση θα μπορέσουν 
σε βάθος χρόνου να δημιουργήσουν 
οικογένεια με ένα τέτοιο εξοντωτικό 
ωράριο λειτουργίας; Πώς θα μπορέσουν 
να προσλάβουν κάποιον υπάλληλο για 
να εξασφαλίσουν λίγο ελεύθερο χρόνο 
με την οικογένεια τους, όταν το ποσοστό 
κέρδους συνεχώς μειώνεται και οι φόροι 
ολοένα και αυξάνονται; Προτείνουμε ο 
έλεγχος του ωραρίου μας να επανέλθει 
στο Σύλλογο και να επαναπροσδιορι-
στούν οι μέρες και ώρες λειτουργίας μας 
σε ένα πιο ανθρώπινο πλαίσιο. 

Τέλος, η μεταβολή της εποχής μας σε 
μια νέα, περισσότερο ηλεκτρονική και 
ψηφιακή, θεωρούμε ότι είναι ακόμα ένα 
πρόβλημα. Όχι τόσο η ψηφιοποίηση της 
καθημερινότητας μας -αυτό άλλωστε εί-
ναι αναπόφευκτο- όσο η ομαλή μεταφο-
ρά σε αυτή του τρόπου λειτουργίας μας. 
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανέλθει 
ο θεσμός της «δια βίου μάθησης», που 
είχαμε εισαγάγει ως παράταξη την εποχή 
που ο πρόεδρος μας Κρανιώτης Χαρά-
λαμπος ήταν γραμματέας του Φ.Σ.Α. και 

σε συνεργασία με διάφορους φορείς και 
επαγγελματίες οικονομολόγους και αν-
θρώπους της τεχνολογίας να παρέχουμε 
στα μέλη μας την απαραίτητη εκπαίδευ-
ση, έτσι ώστε η νέα εποχή που έρχεται 
να μην αντικαταστήσει το επάγγελμά μας. 

2. Η αλήθεια είναι ότι η ΦΑΡΜΑΚΕΥ-
ΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ προσφέρει 

στα συγκεκριμένα και σε άλλα προβλή-
ματα όχι μόνο τα τρία τελευταία χρόνια, 
αλλά τα 25 τελευταία χρόνια. Η συνεχή 
μας παρουσία στα δρώμενα του Συλλό-
γου, μας δίνει την απαραίτητη εμπειρία, 
ώστε να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε 
και να λύσουμε το σύνολο των προβλη-
μάτων των φαρμακοποιών από την πρώ-
τη κιόλας μέρα που θα είμαστε διοίκηση. 
Είμαστε μια ομάδα φαρμακοποιών που 

δε στεκόμαστε μόνο στην προσωπική 
μας παρουσία, αλλά αφουγκραζόμαστε 
τη φωνή και τις ανησυχίες του καθε-
νός και της καθεμιάς συναδέρφου όσο 
μικρό ή μεγάλο φαρμακείο έχει. Είμαστε 
συνεπείς και πάντα δίπλα στο συνάδερ-
φο, γιατί βάζουμε την ουσία της λέξης 
και του όρου «συνάδερφος» σε κάθε 
μας απόφαση και πρόταση. Πρέπει να 
καταλάβουμε επιτέλους ότι όποια οπτική 
και πολιτική άποψη έχει ο καθένας, οι 
καθημερινές προκλήσεις που καλούμα-
στε να αντιμετωπίσουμε πίσω από τον 
πάγκο μας δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε 
κόμμα. Είμαστε μια ομάδα και πρέπει να 
λειτουργήσουμε έτσι.

3. Είναι γεγονός ότι η χαμηλή συμμε-
τοχή των περασμένων εκλογών δεν 

ικανοποίησε κανέναν. Είναι επίσης γεγο-
νός ότι αυτή η μη συμμετοχή είναι απόρ-
ροια της παρουσίας των ίδιων προσώπων 
στη διοίκηση και το γεγονός επίσης ότι 
με τις πράξεις και τις πρακτικές που 

ακολουθούν έχουν απαξιώσει τις δημο-
κρατικές διαδικασίες του Συλλόγου. Για 
Εμάς η αποχή δεν είναι η λύση. Οι συνά-
δερφοι πρέπει και οφείλουν να προσέλ-
θουν στις εκλογές, να επιλέξουν τους 
αντιπροσώπους τους, Όμως εμείς δε 
στεκόμαστε μόνο στις εκλογές. Θέλουμε 
έναν κλάδο που οι αποφάσεις θα παίρνο-
νται μέσα από Γενικές Συνελεύσεις με τη 
συμμετοχή ΟΛΩΝ των φαρμακοποιών. 
Θα πρέπει να λειτουργούμε όλοι μαζί και 
όχι ο καθένας ατομικά. Καλούμε λοιπόν 
από αυτό το βήμα τους συναδέρφους να 
προσέλθουν την Κυριακή να ψηφίσουν 
και να δώσουν το δικό τους μήνυμα 
για το αύριο του κλάδου μας. Να είναι 
σίγουροι ότι υπάρχει τουλάχιστον μία 
παράταξη που θα τους ακούσει και θα 
είναι δίπλα τους, όπως το κάνει τόσα 
χρόνια. Η Φαρμακευτική Αναμόρφωση 
είναι κοντά τους.

4. Οι άμεσες προτεραιότητές μας ως 
νέα Διοίκηση θα είναι η ομαλοποίη-

ση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμα-
κείων, με τους τρόπους που αναφέρθηκε 
παραπάνω και η τακτοποίηση του Δια-
νεμητικού Λογαριασμού του Συλλόγου. 
Δεν μπορεί ο μεγαλύτερος Σύλλογος της 
χώρας να έχει θολά οικονομικά σημεία 
και αδιαφανείς συναλλαγές. Πρέπει όλοι 
οι φαρμακοποιοί να γνωρίζουν πόσα 
χρήματα συνεισφέρουν στο Σύλλογό 
τους και που πηγαίνουν αυτά. Δεν μπο-
ρείς να ζητάς από το Κράτος να κάνει για 
σένα οικονομικές μεταρρυθμίσεις και 
να είναι τυπικό στις πληρωμές του όταν 
εσύ δεν είσαι τυπικός απέναντι στα μέλη 
σου και δεν έχεις τακτοποιημένα τα του 
οίκου σου. 

5. Το κυρίαρχο στοιχείο της παράτα-
ξής μας είναι η συνέπεια των λόγων 

μας απέναντι στα Μέλη του Φ.Σ.Α., η 
τιμιότητα και η ειλικρίνεια μας. Είμαστε 
καθημερινά δίπλα στους συναδέρ-
φους μας, κάθε ένας από εμάς, ώστε 
να βοηθήσουμε στα απλά καθημερινά 
προβλήματα, αλλά και στα μεγαλύτερα. 
Έχουμε ένα όραμα για το μέλλον το 
δικό μας και των νέων ανθρώπων που 
επιλέγουν το κοινωνικό λειτούργημα του 
Φαρμακοποιού ως επάγγελμα και με 
την ισχυρή ψήφο που θα λάβουμε στις 
εκλογές της Κυριακής θα το υλοποιή-
σουμε με τη βοήθεια όλων όσων μας 
στηρίξουν και όσων όχι. Το όραμά μας 
είναι ένας φαρμακευτικός κόσμος με νέα 
μέλη, με όρεξη για ομαδική συνεισφορά 
στον τόπο και στην κοινωνία μας, με την 
εμπειρία των παλαιότερων να συμπλη-
ρώνει τη νεανική ζωντάνια και μαζί όλοι 
να δημιουργήσουμε ένα Φαρμακευτικό 
Σύλλογο που θα είναι αρωγός στις προ-
σπάθειες κάθε πολίτη αυτής της χώρας 
για ένα καλύτερο μέλλον. 
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Br J Ophthalmol. 2002;86(2):181-184.  
3. Data on file, Allergan, Inc.  
4. 0ptive Fusion directions for use 
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και άμεση ανακούφιση από  
τα συμπτώματα της ξηροφθαλμίας1,2,3

• Ιδανικό για χρήση με φακούς επαφής4 

Νερατζιωτίσσης 21 Μαρούσι 151 24,  Τ: 210 2847 049 F: 210 2847 648  
Ε: info@vnethealth.gr  Παραγγελίες: 215 505 3500  Ε: orders@vnethealth.gr

G
R

-O
PF

-1
95

00
01



10

DailyPharmaNews.gr

Σ 
 
 ύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟ-

ΠΥΥ, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης οι 
εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου ενημέρωσαν τα μέλη της 
Επιτροπής για όλα τα ανοικτά ζητήματα 
του κλάδου ο οποίος, όπως επεσήμαναν, 
«βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευ-
σης λόγω των δυσβάσταχτων μέτρων 
που είχαν ληφθεί με αποτέλεσμα να 

εκτοξευθεί στα ύψη η επιβάρυνση 
του κλάδου (claw back κ.α.)». Από την 
πλευρά της η Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ 
Θ. Καρποδίνη αναφέρθηκε σε όλες τις 
ενέργειες που έχει προβεί ο Οργανισμός 
τόσο όσο αφορά στη διαδικασία των 120 
δόσεων για το claw back, παρελθόντων 
ετών, όσο και για την ορθή εφαρμογή 
διαγνωστικών πρωτοκόλλων και στην 

ορθή εφαρμογή τους στην ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση.

Σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο του 
ΕΟΠΥΥ έχουν δρομολογηθεί ήδη:

 ● Αύξηση προϋπολογισμού για το 2020 
που προκύπτει και από την αύξηση 
του ΑΕΠ.

 ● Αναζήτηση πόρων για τις παροχές 
προς τις ειδικές κατηγορίες (π.χ. με-
τανάστες, αιτούντες άσυλο, μη μόνιμοι 
κάτοικοι της χώρας κ.λ.π.), μέσω 
ελέγχου του συστήματος δαπανών 
υγείας και αντιστοίχηση μητρώων από 
άλλους φορείς.

 ● Εξεύρεση κονδυλίων από το υπουρ-
γείο Εργασίας που αφορούν στην 
πρόνοια (π.χ. άνεργοι και ΑμΕΑ)

 ● Έλεγχος δαπανών των Ευρωπαίων 
ασφαλισμένων που διαθέτουν ΑΜΚΑ 
και όχι Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας μέσω 
του πληροφοριακού συστήματος.

 ● Προώθηση στην ΗΔΙΚΑ προς 
υλοποίηση όλων των διαγνωστικών 
πρωτοκόλλων που έχουν γνωστο-
ποιηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Υγείας μέχρι σήμερα αλλά και 
ότι νέο προκύψει από τις αρμόδιες 
επιτροπές. 

Πρώτη σύσκεψη της Ομάδας Εργασίας  
για την μείωση ή εξάλειψη του claw back
Την πρώτη της σύσκεψη πραγματοποίησε εχτές, η Ομάδα Εργασίας που συστήθηκε στον ΕΟΠΥΥ με 
στόχο την μείωση ή εξάλειψη του claw back, την αντιμετώπιση προβλημάτων στη συνταγογράφηση, 
αλλά και των προστίμων προς τους γιατρούς. Πρόκειται για την πρώτη προπαρασκευαστική συνάντηση, 
που έγινε χθες, όπου τέθηκαν οι άξονες και οι δράσεις για το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.

https://dailypharmanews.gr/site/post/11733/Proti-suskepsi-tis-Omadas-Ergasias-gia-tin-meiosi-i-exaleipsi-tou-claw-back
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 τις 21 Οκτωβρίου, εγκρίθηκε από 

τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκου 
(FDA), νέα θεραπεία και έχει ήδη κατα-
τεθεί για έγκριση και στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκου (ΕΜΑ). Σύμφωνα 
με τους ειδικούς αφορά το 90% των 
ασθενών παγκοσμίως και έχει εντυπω-
σιακά αποτελέσματα.

Στην Ελλάδα έχουν ήδη ξεκινήσει οι 
συνταγογραφήσεις του νέου φαρμάκου 
για τους ασθενείς που είναι σε ανα-
πνευστική ανεπάρκεια μέσω ατομικών 
συνταγών στον ΙΦΕΤ και ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης ζητά από 
τον ΕΟΦ και τον ΕΟΠΥΥ να προχωρήσει 
στις εκκρίσεις αυτών των συνταγών, 
χωρίς καθυστερήσεις, καθώς «από μια 
απλή λοίμωξη μπορεί να κινδυνεύ-
σουν».Επίσης, ζητά να ενεργοποιηθεί 
η διαδικασία των πρώιμης πρόσβασης 
για ασθενείς με αναπνευστική λειτουρ-
γία κάτω από 40% που είναι η ομάδα 
κινδύνου.

«Από την πρώτη στιγμή που συναντη-
θήκαμε, βάλαμε ένα πλάνο για το πώς 
μπορούμε ως οργανωμένη Πολιτεία να 
βοηθήσουμε πραγματικά και όχι στα 
λόγια, είπε ο υπουργός κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου του Πανελληνίου 
Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης, με αφορμή 
την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κυστικής 
Ίνωσης.

«Δέσμευση του υπουργείου Υγείας 
και ως προς τον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΟΦ) και ως προς τον 
Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και ισχυρή παραίνεση 
προς την εταιρία να έρθει στον ΕΟΦ, να 
προχωρήσει τις διαδικασίες προκει-
μένου να έχουμε πρώιμη πρόσβαση», 
είπε ο υπουργός. Έδωσε ήδη εντολή 
στους φορείς να προχωρήσουν στις 
ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου 
να έχουμε το φάρμακο με πρόγραμμα 
πρώιμης πρόσβασης, που σημαίνει ότι 
σε πρώτο στάδιο η εταιρία θα χορηγήσει 
το φάρμακο σε ασθενείς που βρίσκονται 
σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους 
του Πανελληνίου Συλλόγου Κυστικής 
ινωσης οι ασθενείς αυτοί είναι περίπου 
δέκα, από το σύνολο των 600 ασθενών 

στην Ελλάδα. Παράλληλα, όπως τόνισε ο 
υπουργός, θα ξεκινήσει και η διαπραγ-
μάτευση με την εταιρία σε ό,τι έχει να 
κάνει με την τιμή του φαρμάκου, ώστε 
να αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ και 
να μπορεί να το λαμβάνει το 75% των 
ασθενών.

«Η έρευνα και η τεχνολογία τρέχει 
και δίνεται μέσα από το συγκεκριμένο 
φάρμακο, μια πολύ μεγαλύτερη δυνατό-
τητα θωράκισης της υγείας των ασθενών 
με κυστική ίνωση», υπογράμμισε ο 
υπουργός.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε και σε δύο 
άλλα σημαντικά θέματα που απασχολούν 
τους ασθενείς με κυστική ίνωση. το ένα 
σχετίζεται με την υποστελέχωση των 
μονάδων κυστικής ίνωσης και όπως 
είπε ήδη έχει δώσει εντολή στο πλαί-
σιο των 2.500 προσλήψεων μονίμου 
προσωπικού που θα γίνουν, να συμπε-
ριληφθούν και τα ιατρεία που αφορούν 
τους ασθενείς με κυστική ίνωση, με 
βάση τις ανάγκες και μιας συνολικής 

μελέτης ενός υγειονομικού χάρτη για 
όλη τη χώρα, που έχει να κάνει με το 
ποιες κλινικές είναι υποστελεχωμέ-
νες, τι πληρότητα έχουν, πόσο χρόνο 
κρατούν τους ασθενείς, τι αποδοτικό-
τητα έχουν για τον ασθενή.

«Μας ενδιαφέρουν πρώτα απ’ όλα οι 
ευπαθείς ομάδες. Το έχουμε αποδείξει 
με τους ογκολογικούς ασθενείς. Το 
έχουμε αποδείξει και για τους ασθενείς 
που χρειάζονται παράγωγα αίματος, 
γ-σφαιρίνη και όπου υπάρχει ανάγκη 
το Υπουργείο Υγείας θα τρέχει να την 
καλύπτει» ανέφερε και πρόσθεσε ότι 
«ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό 
των μεταμοσχεύσεων. Με τον τρόπο με 
τον οποίο έχουμε λειτουργήσει τα τελευ-
ταία χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με τις 
μεταμοσχεύσεις, δεν μπορεί η οργανω-
μένη Πολιτεία να είναι ευχαριστημένη. 
Είμαστε υποχρεωμένοι, λοιπόν, να 
αναβαθμίσουμε τον ΕΟΜ και να δώσου-
με νέες δυνατότητες σε κορυφαίους επι-
στήμονες χειρουργούς, που διαθέτει η 

Πρόσβαση σε καινοτόμο θεραπεία για τους ασθενείς  
με κυστική ίνωση με πρωτοβουλία β. κικίλια
Άμεσα ανταποκρίθηκε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στο αίτημα των ασθενών  
με κυστική ίνωση, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προκειμένου να έχουν πρόσβαση  
σε καινοτόμο θεραπεία που «παγώνει την νόσο» και απομακρύνει την μεταμόσχευση.

https://dailypharmanews.gr/site/post/11732/Prosbasi-se-kainotomo-therapeia-gia-tous-astheneis-me-kustiki-inosi-me-protoboulia-B-Kikilia
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. Πατούλης: «Εκφράζουμε την 

έντονη ανησυχία μας και ζητούμε 
να αποκατασταθεί το πρόβλημα 
που δυσχεραίνει τη λειτουργία του 
νοσοκομείου»

Ειδικότερα, σε επιστολή που έστειλε 
στον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, 
επισημαίνει ότι έχει ανακύψει σοβαρό ζή-
τημα, με τη λειτουργία του ΩΡΛ τμήματος 
του Νοσοκομείου Παίδων- Πεντέλης, το 
οποίο επί σειρά ετών παρέχει ποιοτικές 
ιατρικές υπηρεσίες, στηρίζοντας τη λει-
τουργία του νοσοκομείου. 

Η συγκεκριμένη κλινική και γενι-

κά όλο το νοσοκομείο εξυπηρετεί την 
ευρύτερη περιοχή των Βορείων Προα-
στίων αλλά επίσης τόσο την Ανατολική 
περιφέρεια του Ν. Αττικής (Μαραθώνα, 
Σπάτα, Μεσόγεια), όσο και τη Βόρεια 
Περιφέρεια (Θήβα, Ωρωπός, Χαλκίδα) 
και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σε 
δημόσιο νοσοκομείο σε κοντινή ή εύκολα 
προσβάσιμη περιοχή.  
Στην επιστολή του ΙΣΑ, τονίζεται μεταξύ 
άλλων ότι είναι ιατρικώς εσφαλμένη 
η λειτουργία ενός νοσοκομείου που 
εφημερεύει ως Νοσοκομείο πόλεως, με 
ασθενείς μικρά παιδιά, εάν δεν διαθέτει 

τμήμα ΩΡΛ. 
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του 

ΙΣΑ Γ.Πατούλης, τόνισε τα εξής: 
«Ο ΙΣΑ για άλλη μια φορά παρεμβαίνει 
για το σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει 
με το νοσοκομείο Παίδων – Πεντέλης και 
ζητά την άμεση στελέχωση της ΩΡΛ κλινι-
κής, η οποία είναι απολύτως  απαραίτητη 
για την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομεί-
ου.Kατανοούμε ότι η νέα πολιτική ηγεσία 
παρέλαβε ένα διαλυμένο σύστημα Υγείας 
ωστόσο ζητούμε να δοθεί προτεραιότητα 
στη στελέχωση των Δομών που παρουσιά-
ζουν τα σοβαρότερα προβλήματα». 

Παρέμβαση ιΣΑ για να μην κλείσει το τμήμα ΩρΛ  
του νοσοκομείου Παίδων - Πεντέλης
Τις άμεσες ενέργειες του Υπουργείου Υγείας ζητά ο ΙΣΑ, ώστε να αποφευχθεί 
το κλείσιμο του τμήματος ΩΡΛ του Νοσοκομείου Παίδων – Πεντέλης

χώρα και μπορούν να αναλάβουν αυτό 
το βάρος».

Πρέπει, πρόσθεσε υπουργός, «να 
γίνει κατανοητό στην ελληνική κοινωνία 
ότι αυτό είναι μια κίνηση που δίνει ζωή 
σε συνανθρώπους μας, είναι ιερή αυτή 
η απόφαση και πρέπει να λαμβάνεται». 
Ανέφερε ότι στο παρελθόν υπήρξε μία 
ευαισθητοποίηση στο θέμα των μεταμο-
σχεύσεων. «Όμως, για να μην γίνονται 
μπαλώματα στην υγεία, πρέπει τα πράγ-
ματα να είναι οργανωμένα, θεσμοθετη-

μένα, με συγκεκριμένη στρατηγική και 
επικοινωνία» και κατέληξε ότι «όσο πιο 
πολύς κόσμος γίνει κοινωνός, όσο πιο 
πολύς κόσμος αντιληφθεί πόσο μεγάλη 
σημαντικότητα έχει αυτό το δώρο ζωής, 
νομίζω τόσο πιο πολύς κόσμος θα 
ανταποκριθεί».

ή κυστική ίνωση είναι η δεύτερη 
πιο συχνή κληρονομική νόσος στη 
χώρα μας μετά την μεσογειακή αναι-
μία. ή συχνότητα είναι 1:2500-3000 
γεννήσεις. Το 4-5% του γενικού πληθυ-

σμού είναι φορείς της νόσου, δηλαδή 
υπάρχουν περίπου 500.000 φορείς και 
αναμένονται περίπου 40-50 γεννή-
σεις ανά έτος. Όταν ένας ασθενής με 
κυστική ίνωση φτάσει στα τελικά στάδια 
της αναπνευστικής ανεπάρκειας η μόνη 
λύση επιβίωσης είναι η μεταμόσχευση 
πνευμόνων, όμως τα μοσχεύματα πνεύ-
μονα είναι από τα πιο «δυσεύρετα και 
τα πιο ευαίσθητα όργανα και δυστυχώς 
η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση 
στη δωρεά οργάνων.  

https://dailypharmanews.gr/site/post/11735/Parembasi-ISA-gia-na-min-kleisei-to-tmima-ORL-tou-Nosokomeiou-Paidon---Pentelis
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 μελέτη περίπτωσης, που δημοσι-

εύτηκε εχτές στην επιστημονική επιθε-
ώρηση «Canadian Medical Association 
Journal», συμπεριέλαβε έναν 17χρονο 
άντρα ο οποίος εμφάνισε ένα είδος βρογ-
χιολίτιδας, μια σοβαρή και μη αναστρέψι-
μη πάθηση των πνευμόνων που προκα-
λείται από την έκθεση σε χημικά.

βρέθηκε σύνδεση με το χημικό 
diacetyl, το οποίο δίνει στα παρασκευα-
σμένα σε φούρνους μικροκυμάτων ποπ 
κορν την βουτυρώδη υφή τους και είναι 
μια γνωστή αιτία βρογχιολίτιδας. Πλή-
θος μελετών έχει βρει αυτό το χημικό 
και στα αρωματικά των ηλεκτρονικών 
τσιγάρων.

Ο προηγουμένως υγιής καναδός νέος, 
μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων 
του νοσοκομείου του Οντάριο, πέρσι την 
άνοιξη με σοβαρό βήχα. Διαγνώστηκε με 
πνευμονία και του συνταγογραφήθηκαν 
αντιβιοτικά.

Έπειτα από πέντε χρόνια, επέστρεψε με 
βαρύτερα συμπτώματα και έκανε εισαγω-
γή στο νοσοκομείο, όπου του χορηγούσαν 
αντιβιοτικά ενδοφλεβίως. Η κατάστασή 

του συνέχισε να επιδεινώνεται και οι για-
τροί του έβαλαν ένα βοηθητικό μηχανικό 
σύστημα αερισμού, το οποίο όμως δεν 
βελτίωσε την κατάστασή του.

Στο σημείο αυτό, μεταφέρθηκε στο 
Κέντρο Επιστημών Υγείας του Λονδίνου, 
όπου του τοποθετήθηκε μια εξωσωμα-
τική μεμβράνη οξυγόνωσης, μια ακραία 
μορφή θεραπείας που υποκαθιστά τη 
λειτουργία των πνευμόνων. Αυτό σταθε-
ροποίησε την κατάστασή του αλλά δεν την 
ανέστρεψε.

«Ανησυχούσα ότι οι πνεύμονές του δε 
θα επανέλθουν ποτέ για να του βγάλουμε 
τη μηχανική μεμβράνη», είπε η Κάρεν 
Μπόσμα, επιστήμονας εντατικής φρο-
ντίδας στο Κέντρο Επιστημών Υγείας και 
συντάκτρια της μελέτης.

Με το φόβο ότι θα χρειαστεί μεταμό-
σχευση πνεύμονα, η ομάδα τον μετέφερε 
σε ένα τοπικό κέντρο μεταμοσχεύσεων 
στο Τορόντο. Από τη στιγμή που διαπι-
στώθηκε ότι υπάρχει κάποια λοίμωξη, οι 
γιατροί αποφάσισαν να του χορηγήσουν 
υψηλές δόσεις στεροειδών το οποίο 
πράγματι βοήθησε.

Ο ασθενής χρησιμοποιούσε τόσο 
ηλεκτρονικά τσιγάρα με χημικά 
πρόσθετα και νικοτίνη όσο και THC (η 
ψυχοδραστική ουσία στη μαριχουά-
να). Οι υποψίες για μια πάθηση που 
οφείλεται στο άτμισμα είχαν ξεκινήσει 
πριν το μεγάλο ξέσπασμα του ζητήμα-
τος στις ήΠΑ.

Αν και η συγκεκριμένη περίπτωση 
μοιράζεται ομοιότητες με πάνω από 
2.000 παθήσεις λόγω του ατμίσματος, η 
λοίμωξη είναι διαφορετική. Δεν είχαν 
καταστραφεί οι σάκοι των πνευμόνων 
αλλά οι αεραγωγοί, το οποίο οι γιατροί 
θεωρούν ότι προκλήθηκε από χημικά.

Τέσσερις μήνες μετά ο νέος έχει ακόμα 
προβλήματα αναπνοής και η Μπόσμα 
τονίζει ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο αν 
οι πνεύμονές του θα επανέλθουν. Στους 
ασθενείς με «πνεύμονα ποπ κορν» η 
κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη.

Σαράντα δύο Αμερικανοί έχουν 
πεθάνει από το καλοκαίρι ενώ στον Κα-
ναδά τα κρούσματα είναι πιο περιορι-
σμένα με μόνο οχτώ καταγεγραμμένους 
ασθενείς. 

βρέθηκε ένας νέος τύπος πνευμονικής βλάβης  
σε νεαρό καναδό «ατμιστή»
Ερευνητές στον Καναδά βρήκαν μια νέα βλάβη των πνευμόνων που σχετίζεται με το άτμισμα και 
πιστεύουν ότι αυτή συνδέεται με τα πρόσθετα χημικά αρωματικά που βρίσκονται στα συνήθη 
ηλεκτρονικά τσιγάρα, προκαλώντας συμπτώματα παρόμοια με αυτά της πάθησης «πνεύμονας ποπ 
κορν» που είχε παρατηρηθεί σε εργαζόμενους που εκτίθεντο σε χημικά αρωματικά σε εργοστάσια 
παρασκευής ποπ κορν με φούρνους μικροκυμάτων.

https://dailypharmanews.gr/site/post/11739/Brethike-enas-neos-tupos-pneumonikis-blabis-se-nearo-Kanado-%C2%ABatmisti%C2%BB
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Η 
 
 αντιμικροβιακή αντοχή (AMA) 

είναι μια πιεστική απειλή για τη δημόσια 
υγεία που μπορεί να επηρεάσει οποιον-
δήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΑΜΑ 
συμβαίνει όταν τα βακτήρια καταστούν 
ανθεκτικά στη δράση των αντιβιοτικών 
που χρησιμοποιούνται για να τα σκοτώ-
σουν. Η κακή χρήση και η κατάχρηση των 
αντιβιοτικών έχουν εντοπιστεί ως κύριες 
αιτίες της AMΑ. Η AMA είναι τόσο επεί-
γουσα όσο και η κλιματική αλλαγή. Για 
να γίνει αντιληπτό από τον απλό πολίτη 
το μέγεθος της δημόσιας απειλής αρκεί 
να σκεφθεί κανείς ότι κάθε 
χρόνο πεθαίνουν από μο-
λύνσεις που είναι ανθεκτικές 
στα αντιβιοτικά 33.000 άτομα, 
το ισοδύναμο δηλαδή του 
συνολικού αριθμού κατοίκων 
μιας μικρής πόλης.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η 
AMΑ αποτελεί ήδη ση-
μαντική τραγωδία για τη 
δημόσια υγεία, η οποία θέτει 
σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα 
των συστημάτων υγείας και 

αντιπροσωπεύει σημαντική απειλή για το 
μέλλον. Μια καλή κατάσταση υγείας που 
εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό ανοσοποι-
ητικό σύστημα, είναι συνήθως αρκετή για 
την πρόληψη λοιμώξεων. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με επιλογές υγιεινού τρόπου 
ζωής, καλή προσωπική φροντίδα υγείας, 
τακτική άσκηση και καλή διατροφή.

Η χρήση φαρμάκων που διατίθενται 
χωρίς ιατρική συνταγή (ΜΗΣΥΦΑ) αποτε-
λεί σημαντικό μέρος της συνεχούς αυτο-
φροντίδας. Συνεισφέρουν σημαντικά στη 
διαχείριση ήπιων προβλημάτων υγείας, 

ιδίως σε περιπτώσεις ιογενών χειμερινών 
περιστατικών που συχνά αντιμετωπίζονται 
λανθασμένα ως αγωγή με αντιβιοτικά. 
Ένα φάσμα ήπιων προβλημάτων υγείας 
μπορούν να γίνουν αντιληπτά άμεσα από 
τον πολίτη και να αντιμετωπισθούν με 
ΜΗΣΥΦΑ και λοιπά προϊόντα αυτοφρο-
ντίδας.

Ο Σύνδεσμος των Εταιρειών Φαρμά-
κων Ευρείας Χρήσεως (ΕΦΕΧ) δε-
σμεύεται στη προώθηση της υπεύθυνης 
αυτοφροντίδας η οποία θα δημιουργήσει 
την ευκαιρία γενικότερα προώθησης της 

υγείας, πρόληψης της 
ασθένειας, διατήρησης της 
υγείας και αντιμετώπισης 
της ασθένειας με ή χωρίς 
την υποστήριξη ενός 
παρόχου υγειονομικής πε-
ρίθαλψης. Η ατζέντα αυτο-
φροντίδας περιλαμβάνει 
την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την υπεύθυ-
νη χρήση αντιβιοτικών 
και την αντιμικροβιακή 
αντοχή. 

ΕΦΕΧ: η Αυτοφροντίδα στη μάχη  
κατά της αντιμικροβιακής αντοχής
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση 
Αντιβιοτικών, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ) επισημαίνει την 
τεράστια απειλή για τη δημόσια υγεία που εγκυμονεί η αντιμικροβιακή αντοχή και εξαίρει τη 
σημασία της αυτοφροντίδας ως προληπτικό μέτρο έναντι των ασθενειών αλλά και ως μέσο 
διατήρησης της υγείας, ενώ τονίζει την άμεση ανάγκη ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών και την αντιμικροβιακή αντοχή.

https://dailypharmanews.gr/site/post/11736/EFECH:-I-Autofrontida-sti-machi-kata-tis-antimikrobiakis-antochis
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Τ 
 
ο Συνέδριο διοργα-

νώνεται και φέτος από το 
Health Daily και την Boussias 
Communications, υπό την 
αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης 
Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), 
του Συνδέσμου Φαρμακευτι-
κών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(Σ.Φ.Ε.Ε.) και του PhRMA 
Innovation Forum (PiF).

 Το Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ασθενών αποτελεί τα τελευταία 
χρόνια σημείο συνάντησης των 
ασθενών από όλη την Ελλάδα, με 
σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών 
και προτάσεων για την αντιμετώπιση των 
κοινών προβλημάτων τους. Στο διάλογο 
συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, 
Αρχών και Φορέων Υγείας, καθώς και 
Επαγγελματίες Υγείας, καθιστώντας το 
Συνέδριο τον μοναδικό θεσμό στη χώρα 
μας που πραγματεύεται ολιστικά τα καίρια 
ζητήματα που απασχολούν τους ασθενείς. 

Τις εργασίες του Συνεδρίου θα ανοίξει 
ο υπουργός Υγείας, βασίλης Κικίλιας, 
συμμετέχοντας σε ανοικτή συζήτηση 
με εκπροσώπους Συλλόγων Ασθενών 
με στόχο να συζητηθούν λύσεις για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. 
Ο διάλογος θα επικεντρωθεί σε θέματα 
όπως:

Πρόσβαση στο σύστημα υγείας – Άρση 
ανισοτήτων

 ● Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 ● Νοσοκομειακή φροντίδα
 ● Δημόσια Υγεία – Πρόληψη
 ● Πρόσβαση στο φάρμακο
 ● Συμμετοχή των ασθενών στις διαδικα-
σίες διαλόγου για τις πολιτικές υγείας

Την εναρκτήρια συζήτηση θα συντονίσει ο 
Γιώργος τσιακαλάκης, εκπρόσωπος της 
Ένωσης Ασθενών Ελλάδος και Υπεύθυνος 
Επικοινωνίας & Προάσπισης Δικαιωμά-
των του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας 
«Θετική Φωνή». Πέρα από τον Υπουργό 
Υγείας, το πάνελ θα απαρτίζουν οι Ζωή 
Γραμματόγλου, μέλος Δ.Σ. της Ελληνι-
κής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛ.ΟΚ, 
Πρόεδρος και Ιδρυτικό Μέλος Συλλόγου 
Καρκινοπαθών Εθελοντών, Φίλων και 
Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών, βασιλική Μαρά-

κα, Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλή-
ρυνση κατά Πλάκας, Πρόεδρος 
Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση 
Κατά Πλάκας Αθήνας και Μαίρη 
Αδαμοπούλου, Πρόεδρος Συλλό-
γου «Ελληνική Συμμαχία για τους 
Σπάνιους Ασθενείς».

Ένα χρόνο μετά την ίδρυση της 
Πανελλήνιας Ένωσης Ασθε-
νών και την πραγματοποίηση 
του οράματος για μία κοινή και 
δυνατή φωνή των ασθενών στην 
Ελλάδα, οι εργασίες του Συνε-
δρίου θα εστιάσουν στη βελτίωση 

της συνεργασίας και του συντονισμού των 
συλλόγων στους άξονες: της προάσπισης 
των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών 
υγείας, της συμμετοχής των ασθενών στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τις 
πολιτικές υγείας, της ευαισθητοποίησης 
του κοινού, καθώς και της συμμετοχής 
των ασθενών στην επιστημονική έρευνα 
και τεκμηρίωση.

Συγκεκριμένα, οι κύριες θεματικές 
ενότητες του φετινού συνεδρίου είναι:

 ● Δημοκρατία στην Υγεία
 ● Δικαίωμα στην Υγεία και την Αξιοπρέπεια
 ● Μεταμοσχεύσεις
 ● Δικαίωμα των Ασθενών στην Καινοτομία
 ● Η σημασία της Επικοινωνίας στην Υγεία

Περισσότερες πληροφορίες για το  
8ο Συνέδριο “Patients in Power”  
μπορείτε να βρείτε εδώ. 

8ο ΠΑΝΕλλήΝΙο ΣυΝΕδΡΙο ΑΣθΕΝΩΝ:  
«Patients in Power - Δημοκρατία στην υγεία»
Περισσότεροι από 90 Σύλλογοι Ασθενών από όλη την Ελλάδα θα δώσουν το «παρών» στο 
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών με τίτλο «Patients in Power - Δημοκρατία στην Υγεία», 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου στο Divani Caravel Hotel. 

https://dailypharmanews.gr/site/post/11734/8o-Panellinio-Sunedrio-Asthenon:-%C2%ABPatients-in-Power---Dimokratia-stin-Ygeia%C2%BB
https://www.patientsinpower.gr


16

DailyPharmaNews.gr

Σ 
 
 το πλαίσιο της δέσμευσης στον 

αγώνα ενάντια στη Μ.Α., η Pfizer Hellas 
προτίθεται να αναθέσει στην Ένωση 
Σεναριογράφων Ελλάδος τη διοργάνω-
ση διαγωνισμού πρωτότυπου σεναρίου 
ταινίας μικρού μήκους, με θέμα τις 
συνέπειες της μικροβιακής αντοχής. 
Τα καλύτερα σενάρια που θα προκύψουν 
από το διαγωνισμό θα βραβευθούν, ενώ 
διερευνάται και η δυνατότητα αξιοποίη-

σης ενός από αυτά, στο πλαίσιο εκστρα-
τείας ενημέρωσης του κοινού, η οποία 
θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση της 
Pfizer Hellas. Στόχος της πρωτοβουλίας, 
η οποία παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 18 
Νοεμβρίου, στο πλαίσιο δημοσιογρα-
φικής εκδήλωσης για την Παγκόσμια 
Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την 
Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών, 
είναι να δοθεί η δυνατότητα σε σενα-

ριογράφους, έμπειρους και νέους, να 
εμπλακούν δημιουργικά στον αγώνα 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, για την 
ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.  
Σύντομα, θα ανακοινωθούν όλες οι λε-
πτομέρειες και οι όροι του διαγωνισμού 
στην ιστοσελίδα της Ένωσης Σεναριο-
γράφων Ελλάδος. 

Ο πρόεδρος της Ένωσης Σεναριογρά-
φων Ελλάδος, Αλέξανδρος Κακαβάς, 
μιλώντας για την πρωτοβουλία, ανέφερε: 
«Ο διαγωνισμός αυτός επιδιώκει να 
παρακινήσει όποιον ενδιαφέρεται να δο-
κιμάσει την τύχη του, αλλά και το ταλέντο 
του, μετέχοντας σε αυτή την ιδιαίτερα 
πρωτότυπη και διαφορετική ενέργεια, 
που επέλεξε η Pfizer. Ένα σενάριο με 
θέμα τις συνέπειες της μικροβιακής 
αντοχής που θα γυριστεί, υπό προϋποθέ-
σεις, σε ταινία. Η Ένωση Σεναριογράφων 
Ελλάδος θα προσφέρει την πείρα, τις 
γνώσεις και το ταλέντο της, ώστε να δι-
ασφαλισθεί η βράβευση των καλλιτέρων 
σεναρίων και να παραχθεί μια ταινία που 
θα επιτύχει το στόχο της Pfizer».

η Pfizer Hellas αναζητά και πρωτότυπα  
μέσα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  
για την ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών
Η άμεση ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης της Μικροβιακής Αντοχής (Μ.Α.) μπορεί και 
πρέπει να επιτευχθεί μέσω πολλών και παράλληλων δράσεων όλων των φορέων. Στο πλαίσιο αυτό 
η Pfizer Hellas και με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική 
Χρήση των Αντιβιοτικών συνεργάζεται σε project που ξεφεύγουν από τις αναμενόμενες 
ενημερωτικές δράσεις αλλά ενεργοποιούν και άλλα μονοπάτια ευαισθητοποίησης και κατανόησης 
των κινδύνων της δημόσιας υγείας μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. 

Από τη ρούλα Σκουρογιάννη

https://dailypharmanews.gr/site/post/11737/I-Pfizer-Hellas-anazita-kai-prototupa-mesa-enimerosis-kai-euaisthitopoiisis-gia-tin-Orthologiki-CHrisi-ton-Antibiotikon
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«“Ενώνουμε τις Δυνάμεις μας” είναι 
ο τίτλος της παγκόσμιας καμπάνιας 
της Pfizer με αφορμή την Παγκόσμια 
Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την 
Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών 
(WAAW), επεσήμανε ο Hospital Business 
Unit Lead - Greece Region της Pfizer 
Hellas, βασίλης τζινιέρης. «Σε πλήρη 
εναρμόνιση με το σκοπό μας, που συμπυ-
κνώνεται στη φράση «Καινοτομούμε για 
να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών», 
επιλέγουμε ένα διαφορετικό τρόπο για να 
φτάσουμε στο στόχο. Αναγνωρίζοντας τη 
σημασία της συμμετοχής του κοινού στον 
αγώνα ενάντια στα ανθεκτικά μικρόβια 
επιλέγουμε να το εμπλέξουμε, να το ευαι-
σθητοποιήσουμε εντάσσοντας στον αγώνα 
ένα ισχυρό μέσο! Την Τέχνη».  

 
ή παγκόσμια απειλή  
της Μικροβιακής Αντοχής  
χτυπά την πόρτα μας
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέ-
ρωση σχετικά με τις διαστάσεις που 
λαμβάνει το φαινόμενο της Μικροβιακής 
Αντοχής στην Ελλάδα και παγκοσμίως, 
τις απαραίτητες δράσεις για την καταπο-
λέμηση του προβλήματος, καθώς και το 
ρόλο του κοινού και των επαγγελματιών 
υγείας στη σωστή χρήση των αντιβιοτι-
κών. 

Η Μικροβιακή Αντοχή (Μ.Α.) αποτελεί 
σήμερα μια από τις μεγαλύτερες απει-
λές για την υγεία παγκοσμίως, καθώς 
συσχετίζεται παγκοσμίως με 700.000 
θανάτους το χρόνο. Η Pfizer ηγείται της 
μάχης κατά του φαινομένου της Μ.Α., 
προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα φαρμά-
κων και εμβολίων για την αντιμετώπιση 
και πρόληψη των λοιμώξεων, συμβάλ-
λοντας στην εκπαίδευση των ιατρών και 
αναπτύσσοντας συνεργασίες με τους 
αρμόδιους φορείς. 

Οι τρομακτικές διαστάσεις  
και τα αίτια του προβλήματος  
της μικροβιακής αντοχής
Αναφερόμενη στο θέμα, η Καθηγήτρια 
Παθολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ελένη Γιαμαρέλ-
λου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής 
Εταιρείας Χημειοθεραπείας, Λοιμωξιο-
λόγος, Διευθύντρια Α’ Παθολογικής-Λοι-
μωξιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου 
«Υγεία», τόνισε μεταξύ άλλων: «Οι λοι-
μώξεις που προκαλούνται από ανθεκτικά 
μικρόβια αποτελούν ένα από τα μεγαλύ-
τερα υγειονομικά προβλήματα· υπο-
λογίζεται ότι δυνητικά έως το 2050 θα 
ευθύνονται ετησίως για 10 εκατομμύρια 
θανάτους παγκοσμίως, περισσότερους 
από αυτούς που θα προκαλεί ο καρκίνος. 
Σύμφωνα με δημοσίευση ευρωπαίων 
επιστημόνων, τα βακτήρια που είναι 
ανθεκτικά στα αντιβιοτικά ευθύνονται για 

το θάνατο 33.000 ανθρώπων στην Ευρω-
παϊκή Ένωση το 2015, προκάλεσαν δε 
670.000 λοιμώξεις! Την ίδια χρονιά, στην 
Ελλάδα, μία από τις χώρες που πλήττο-
νται περισσότερο από το πρόβλημα της 
μικροβιακής αντοχής, καταγράφηκαν 
18.472 λοιμώξεις και 1.626 θάνατοι από 
τέτοια μικρόβια. 

Δύο είναι οι βασικές αιτίες πίσω από 
το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής: 
η κατάχρηση των αντιβιοτικών (στην 
κοινότητα, το νοσοκομείο ακόμα και την 
κτηνοτροφία), με αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία ανθεκτικών μικροβίων, καθώς και 
οι κακές συνθήκες υγιεινής, στις οποίες 
οφείλεται  η διασπορά των μικροβίων 
από ασθενή σε ασθενή».

Εστιάζοντας στις δράσεις για την 
καταπολέμηση του προβλήματος
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής 
Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων, Θεό-
δωρος Πέππας, Παθολόγος – Λοιμω-
ξιολόγος, Διευθυντής Γ’ Παθολογικού 
Τμήματος Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος 
Παντελεήμων», επεσήμανε: «Ο έλεγχος 
των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της 
μικροβιακής αντοχής, νομοθετημένος 
με το ΦΕΚ 388/2014, προβλέπει ειδική 
ομάδα (ΟΕΚΟΧΑ – Ομάδα Επιτήρησης 
Κατανάλωσης και Ορθής Χρήσης Αντιβι-
οτικών) για επιτήρηση της κατανάλωσης 
και, κυρίως, της ορθολογικής χρήσης 
των αντιβιοτικών, με σκοπό τη βέλτιστη 
αξιοποίηση τους και την προστασία 
των νεότερων από αλόγιστη χρήση και 
δημιουργία ανθεκτικών μικροβίων και 
σε αυτά. Η Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου 
Λοιμώξεων από κοινού με την Ελληνική 
Εταιρεία Χημειοθεραπείας  δημιούργησε 
το δίκτυο AMS.net, με σκοπό να συνδρά-
μει ΟΕΚΟΧΑ και λοιμωξιολόγους και ήδη 
έχει επισκεφθεί πολλά νοσοκομεία, με 
απτά ευμενή αποτελέσματα».

Αλλά, και η απόλυτα ορθή αντιμικρο-
βιακή αγωγή ή η επακόλουθη υποστρο-
φή μικροβιακής αντοχής, δεν επαρκούν 
για τον έλεγχο καθώς απαιτείται, πα-
ράλληλα, αυστηρή τήρηση των κανόνων 
υγιεινής. Πρώτιστο μέσον αυτής είναι η 

χρήση αλκοολούχου διαλύματος για την 
υγιεινή των χεριών του ιατρονοσηλευ-
τικού προσωπικού. Η αποφυγή διασπο-
ράς ανθεκτικών μικροβίων σε άλλους 
νοσηλευόμενους είναι κεφαλαιώδης 
στόχος και τα προαπαιτούμενα μέσα 
είναι αύξηση τήρησης υγιεινής χεριών, 
αναγνώριση και μόνωση αποικισμένων 
από ανθεκτικά μικρόβια ασθενών ως και 
η επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού. 
Πρέπει όλοι, κράτος, επαγγελματίες 
υγείας και κοινό να συστρατευθούμε σε 
αυτόν τον αγώνα».

τα αντιβιοτικά δεν  
είναι αναλγητικά -  
Ο σημαντικός ρόλος του κοινού
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής 
Εταιρείας Λοιμώξεων, Παναγιώτης 
Γαργαλιάνος – Κακολύρης, Παθο-
λόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής 
Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής Κλινικής 
Νοσοκομείου «Ιατρικό Κέντρο Αθη-
νών», αναφέρθηκε στο ρόλο του κοινού, 
τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Επιπρόσθετα 
των μέτρων για τον περιορισμό και την 
αντιμετώπιση των λοιμώξεων στα νοσο-
κομεία, είναι απαραίτητος ο εξορθολογι-
σμός της χρήσης των αντιβιοτικών στην 
κοινότητα. Οι μελέτες δείχνουν ότι και σε 
αυτόν το χώρο η Ελλάδα κατέχει θλιβερά 
πρωτεία μεταξύ των χωρών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης ως προς την κατανάλωση 
αντιβιοτικών, ενώ συνεχίζουμε να τα 
αγοράζουμε χωρίς ιατρική συνταγή από 
τα φαρμακεία.

Γίνεται πλέον σαφές ότι η λύση του 
προβλήματος περνά μέσα από την ευαι-
σθητοποίηση του κοινού. Είναι ανάγκη 
ο κόσμος να καταλάβει ότι τα αντιβιο-
τικά δεν είναι αναλγητικά, που πρέπει 
να υπάρχουν στο οικιακό φαρμακείο 
και μάλιστα να αντικαθίστανται όταν 
λήγουν, ότι δε βοηθούν στην αντιμε-
τώπιση του κοινού κρυολογήματος και 
ότι τελικά πρέπει να λαμβάνονται μόνο 
με συνταγή ιατρού και στη διάρκεια, 
που ο ίδιος καθορίζει, και όχι να 
διακόπτονται με την υποχώρηση των 
συμπτωμάτων». 


