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Editorial

ΦΣΘ: Νέο ασύλληπτο διπλό χαράτσι στα φαρμακεία

Σε νέο διπλό φόρο-χαράτσι σε βάρος των φαρμακείων προχωρά η κυβέρνηση. Με
διάταξη στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο επιβάλλει φόρο 0,8% σε βάρος των φαρμακοποιών στην περίπτωση που ο συνταγογράφος ιατρός ή ο ασθενής επιθυμούν
τη χορήγηση πρωτότυπου φαρμάκου και όχι αντιγράφου. Παράλληλα επιβάλλει
στα φαρμακεία να διατηρούν ελάχιστες ποσότητες φαρμάκων ανά θεραπευτική
κατηγορία, την ίδια ώρα που δεν έχει καταφέρει να λύσει το μεγάλο πρόβλημα των
ελλείψεων.
Με μια κίνηση εκτός κάθε λογικής, οι κυβερνώντες τον τόπο εισάγουν διάταξη με
την οποία ο φαρμακοποιός θα πληρώνει από την τσέπη του αν ο ασθενής επιλέξει
πρωτότυπο φάρμακο με την υπογραφή του ή αν ο γιατρός συνταγογραφήσει πρωτότυπο φάρμακο με τη σφραγίδα του!
Και ενώ μέχρι χθες ψάχναμε κίνητρα για να αυξηθεί η χρήση των γενοσήμων, σήμερα τιμωρούνται οι φαρμακοποιοί για μια επιλογή που κάνουν κάποιοι άλλοι.
Είναι κι αυτή μια προσπάθεια με απώτερο στόχο το κλείσιμο τουλάχιστον των μισών φαρμακείων της επικράτειας. Μια προσπάθεια με τόσο παράλογα μέτρα που
θα έχει την ίδια τύχη με την προηγούμενη, αυτήν που προβλέπει να δηλώνουν τα
φαρμακεία τις επιπλέον ώρες που θα είναι ανοιχτά, αλλά θα μπορούν και να μην
είναι ανοικτά! Συνεχείς προσπάθειες που μέχρι στιγμής δεν ευδοκίμησαν και δεν θα
τελεσφορήσουν ούτε στο μέλλον γιατί σχεδιάζουν χωρίς να υπολογίζουν την ψυχή
του έλληνα φαρμακοποιού!
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Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα συμπαραταχθεί σε κάθε ενέργεια
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε ο 4ος κύκλος μεταπτυχιακών μαθημάτων του ΦΣΘ

Οπλισμένοι με περισσότερες γνώσεις και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς με αυτοάνοσα ρευματολογικά
νοσήματα που επισκέπτονται τα φαρμακεία τους είναι οι
φαρμακοποιοί της πόλης μας που παρακολούθησαν τον 4ο
κύκλο μεταπτυχιακών μαθημάτων που διοργάνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ).
Στις 4 Ιουνίου 2018 έγινε το πέμπτο και τελευταίο μάθημα με τίτλο «Τα νεότερα δεδομένα για τη θεραπεία των
ασθενών με σπονδυλοαρθρίτιδες» και εισηγήτρια την ρευματολόγο, υποψήφια διδάκτορα του ΑΠΘ Μαρίνα Ζακαλκά. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος απονεμήθηκαν και
τα πιστοποιητικά συμμετοχής στους φαρμακοποιούς που
παρακολούθησαν ολοκληρωμένα τον 4ο κύκλο. Επίσης οι
συμμετέχοντες μοριοδοτήθηκαν από το ΙΔΕΕΑΦ με μόρια
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, δικαιώνοντας
την προσπάθεια του Συλλόγου που εξασφάλισε διπλές εισηγήσεις-παρουσιάσεις την ίδια μέρα, ώστε να καλυφθούν
οι αυξημένες ανάγκες.
Από την πρώτη στιγμή η πρωτοβουλία των μεταπτυχιακών
αγκαλιάστηκε θερμά από τους φαρμακοποιούς. Αυτοί οι κύκλοι μαθημάτων θα συνεχιστούν μετά το καλοκαίρι, με ένα
καινούργιο θέμα που ενδιαφέρει τους φαρμακοποιούς στην
καθημερινή εργασία τους.
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Στόχος είναι να επικαιροποιηθούν οι γνώσεις των φαρμακο-

ποιών σχετικά με τις πιο συχνές παθήσεις που ταλαιπωρούν
τους ασθενείς τους οποίους εξυπηρετούν στα φαρμακεία
τους και να αναβαθμιστεί το επιστημονικό επίπεδό τους.
Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο φαρμακοποιός
αποκτά μια ολοκληρωμένη και όσο το δυνατόν πλήρη γνώση ενός συστήματος του οργανισμού, των προβλημάτων
που αντιμετωπίζει και των θεραπευτικών – φαρμακευτικών
προσεγγίσεων.
«Το συμβούλιο του Συλλόγου μας δίνει μεγάλη σημασία
στην εκπαίδευση των συναδέλφων. Από το 2000 έχουμε
αρχίσει τη δια βίου εκπαίδευση με μεμονωμένα μαθήματα,
τα οποία από το 2016 μετεξελίχθηκαν σε ολοκληρωμένες
ενότητες και έρχονται να προστεθούν στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Η πέρα από κάθε προσδοκία συμμετοχή των συναδέλφων,
μάς δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σκοπός μας είναι, μέσω του εκτεταμένου εκπαιδευτικού
προγράμματος του Συλλόγου μας, να προσφέρουμε φαρμακευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας από τα φαρμακεία
της Θεσσαλονίκης προς τους συμπολίτες μας», δηλώνει ο
πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης.
Ο ΦΣΘ ευχαριστεί θερμά τους ομιλητές που μετέδωσαν
τις γνώσεις τους σχετικά με το αντικείμενο της ειδικότητάς
τους και τους φαρμακοποιούς που αγκάλιασαν την προσπάθεια και συμμετείχαν μαζικά σε όλα τα μαθήματα.
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ΦΣΘ: Ανακοίνωση για το νέο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων,
εφημερίες και διευρυμένο ωράριο
w Αριθμός Πρωτοκόλλου: 647/17.5.2018

Αγαπητοί συνάδελφοι
Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
το νέο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης μετά από σύμφωνη γνώμη
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όπως προβλέπεται από τη νέα νομοθεσία για το ωράριο των φαρμακείων.
Σύμφωνα με την απόφαση, το ωράριο λειτουργίας των
φαρμακείων είναι το εξής:
Δευτέρα και Τετάρτη: 08:00-14:30
Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 08:00-14:00 και 17:00-21:00
Το παραπάνω ωράριο λειτουργίας είναι υποχρεωτικό για
όλα τα φαρμακεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Κατά το χρονικό διάστημα από 16/7 έως 24/8 το ωράριο
λειτουργίας στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης
καθορίζεται συνεχές από 07:30 έως 15:30 καθημερινά από
Δευτέρα έως Παρασκευή. Το ίδιο ωράριο για αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές
ύστερα από αίτηση των φαρμακοποιών και σχετική απόφαση-έγκριση του Δ.Σ. του ΦΣΘ.

Σύμφωνα με το νέο νόμο όλα τα φαρμακεία πρέπει να
συμμετέχουν στις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις που
καθορίζονται από την απόφαση του Περιφερειάρχη. Για το
λόγο αυτό ο Φαρμακευτικός Σύλλογος θα προχωρήσει σε
εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς να ανατρέπει εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου την ομαλή ροή των προγραμμάτων,
σε επανασχεδιασμό του συστήματος εφημεριών ώστε να
συμπεριληφθούν όλα τα φαρμακεία. Ο νέος σχεδιασμός θα
υλοποιηθεί μετά και την αναμενόμενη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τόσο τη σύσταση των επιτροπών χορήγησης απαλλαγών από υπηρεσίες, όσο και τα
κριτήρια απαλλαγών. Μέχρι τότε ισχύουν ως έχουν όλες οι
απαλλαγές που έχουν εκδοθεί. Για το θέμα αυτό θα υπάρξει
νεότερη ανακοίνωση.
Για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης η διημέρευση τη Δευτέρα και την Τετάρτη διαρκεί από τις 14:30
έως τις 21:00, ενώ το Σαββατοκύριακο και τις αργίες από
τις 08:00 έως τις 21:00. Μετά τις 21:00 ξεκινά κάθε μέρα
η διανυκτέρευση (σύμφωνα με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα)
η οποία διαρκεί έως τις 24:00, ενώ συνεχίζουν μέχρι τις
08:00 το πρωί της επομένης τα φαρμακεία που σύμφωνα
με το πρόγραμμα βρίσκονται στην εκάστοτε ομάδα διανυκτέρευσης (Α, Β, ή Γ).
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Για τις περιοχές εκτός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
θα υπάρχει τουλάχιστον ένα εφημερεύον φαρμακείο, που η
υπηρεσία του θα ξεκινά στις 08:00 και θα λήγει στις 23:00.
Μετά τις 23:00 το φαρμακείο αυτό θα πρέπει να βρίσκεται
σε τηλεφωνική ετοιμότητα για την εξυπηρέτηση του κοινού
έως τις 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Για τις περιοχές για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αναρτημένος
πίνακας, οι νέοι πίνακες εφημεριών θα αναρτηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα στον ιστότοπο του Συλλόγου μας,
www.fsth.gr.
Η νέα νομοθεσία απαγορεύει τη λειτουργία των φαρμακείων πέραν του νόμιμου ωραρίου αν δεν έχει προηγηθεί
δήλωση προς την Περιφέρεια και τον Σύλλογο, όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά οι ώρες λειτουργίας για κάθε μέρα.
Συνεπώς καταργείται η δυνατότητα λειτουργίας σε ελεύθερο ωράριο και επιτρέπεται μόνο εφόσον το επιθυμητό
ωράριο λειτουργίας δηλωθεί, όπως ο νόμος προβλέπει.
Συγχρόνως, ο νόμος προβλέπει επιβολή αυστηρού προστίμου σε όσους παραβιάζουν το νόμιμο ή το δηλωθέν από
αυτούς ωράριο. Πρέπει να τονιστεί πως όσοι φαρμακοποιοί
δηλώσουν διευρυμένο ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου τους, σύμφωνα με το νέο νόμο, δεν είναι υποχρεωμένοι
να το τηρούν, πέραν φυσικά των ωρών υποχρεωτικής λειτουργίας και των υπηρεσιών, που θα πρέπει να τηρούνται
απαρέγκλιτα.
Σύμφωνα με το νέο νόμο οι δηλώσεις για το διευρυμένο
ωράριο γίνονται ανά δίμηνο και θα πρέπει να κατατίθενται
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου που
αφορούν. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με απόφασή της καθορίζει την έναρξη του πρώτου διμήνου την 1η
Ιουλίου του 2018. Η υποβολή των δηλώσεων διευρυμένου
ωραρίου για το πρώτο δίμηνο, σύμφωνα με ανακοίνωση
της Περιφέρειας, μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από την 21η Μαΐου έως την 31η Μαΐου 2018 και ώρα
15:00. Κάθε άλλη δήλωση που έχει κατατεθεί πριν την ημερομηνία αυτή είναι άκυρη και πρέπει να επανυποβληθεί.
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Για τον λόγο αυτό και τη διευκόλυνση όλων των συναδέλφων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διευρυμένο
ωράριο, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει
αναπτύξει μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα υποβολής
δηλώσεων που θα βρείτε στον ιστότοπό του αφού πραγματοποιήσετε σύνδεση με τους κωδικούς σας στο Μενού
«Μέλη» → «Δήλωση διευρυμένου ωραρίου». Απαραίτητη
προϋπόθεση πριν την υποβολή της δήλωσης μέσω της
εφαρμογής είναι να έχει συμπληρωθεί σωστά η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) στο ίδιο μενού «Μέλη» → «Επεξεργασία μέλους». Το υπομενού δήλωσης διευρυμένου

ωραρίου θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί μέχρι την Παρασκευή 18 Μαΐου, όμως δεκτές θα γίνουν σύμφωνα με
την ανακοίνωση της Περιφέρειας μόνο οι δηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν εντός του προκαθορισμένου χρονικού
ορίου που αναφέρθηκε παραπάνω.
Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
Η δήλωση που θα συμπληρώσει ο κάθε φαρμακοποιός για
το φαρμακείο του θα έχει αυτόματα ως παραλήπτες τόσο
το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όσο και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι θα του απαντούν
σε εύλογο χρονικό διάστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που έχει δηλώσει, στέλνοντάς του τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της δήλωσης που υπέβαλε. Στην ίδια διεύθυνση, θα
αποστέλλεται άμεσα αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε
ο φαρμακοποιός.
Επειδή οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με την εκτίμησή μας,
θα αφορούν σε μεγάλο αριθμό φαρμακείων, γεγονός που
θα προκαλέσει μεγάλη γραφειοκρατική δραστηριότητα
τόσο στο Σύλλογο όσο και στην Περιφέρεια, παρακαλούμε
να προτιμήσετε αυτό το σύστημα για την υποβολή της δήλωσής σας, αφού σε συμφωνία με την Περιφέρεια έχουμε
καταλήξει πως διευκολύνει αμφότερες τις πλευρές.
Για κάθε επιπλέον πληροφορία θα επανέλθουμε με νεότερη
ενημέρωση.
Ο πρόεδρος
Διονύσιος Ευγενίδης

Ο γραμματέας
Αργύριος Αργυρόπουλος
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ΦΣΘ: Έγινε η πρώτη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου με τη νέα σύνθεσή του
w Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1270 / 31.5.2018
Προς: φαρμακοποιούς-μέλη του ΦΣΘ
Συνεδρίασε για πρώτη φορά με τη νέα σύνθεσή του και
βάσει του νέου Νόμου για τη λειτουργία τους, το Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Η συνεδρίαση έγινε στις 21 Μαΐου 2018 κι
εξετάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις που αφορούσαν παραβίαση ωραρίου και εφημεριών.
Στην πρώτη συνεδρίαση συμμετείχαν ο πρόεδρος του
Πειθαρχικού Συμβουλίου και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) Διονύσιος Ευγενίδης,
το μέλος του πειθαρχικού εκ μέρους του ΦΣΘ Αθανάσιος
Παπαδόπουλος, το μέλος του πειθαρχικού εκ μέρους του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερρών Ευφροσύνη-Μαρίνα

Μαρούλη, το αναπληρωματικό μέλος του πειθαρχικού εκ
μέρους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πέλλας Δημήτριος
Μηνοβγιούδης, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους
Πάνου Ζαρογουλίδη, και η εκπρόσωπος της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας Μαρία Σιδηροπούλου.
Οι συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα για να εξεταστούν οι
υποθέσεις που έχουν συσσωρευτεί από όλα τα προηγούμενα χρόνια λόγω της μη λειτουργίας του.
Για το Δ.Σ. του ΦΣΘ
Ο πρόεδρος
Διονύσιος Ευγενίδης

Ο γραμματέας
Αργύριος Αργυρόπουλος

ΕΟΠΥΥ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών
για αποζημίωση υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης
Σε συνέχεια του υπ’αρ.ΔΒ4Γ/Γ55/6/οικ.13147/29-3-18
εγγράφου του Οργανισμού αναφορικά με την κατάθεση
δικαιολογητικών για αποζημίωση υλικών περιτοναϊκής
κάθαρσης, σας ενημερώνουμε ότι για λόγους διασφάλισης της εγκυρότητας των υποβαλλομένων δικαιολογητικών, εφόσον αυτά δεν έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους, σύμφωνα με τον Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ
74 τ.Α’, άρθρο 1), δύνανται οι Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ να δέχονται απλές φωτοτυπίες του βιβλιαρίου του ασθενούς

ως ακολούθως:
• α) φωτοτυπία της σελίδας όπου αναγράφονται τα υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης και εν γένει κάθε παροχής
και να είναι ευκρινείς η σφραγίδα και η υπογραφή του
συνταγογραφούντος ιατρού και
• β) φωτοτυπία της 2ης και 3ης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας όπου να φαίνονται τα στοιχεία του ασθενούς, με τον ΑΜΚΑ και τον ΑΜΑ καθώς και η ασφαλιστική του ικανότητα.

ΠΦΣ: Τιμωρούν τους ασθενείς για τα φάρμακα που τους συνταγογράφησαν
w Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2507/8.6.2018
Η κυβέρνηση παραβιάζοντας κάθε αρχή δικαίου, εντελώς
αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία προηγούμενη συζήτηση με
τον ΠΦΣ εφαρμόζει νέο κεφαλικό φόρο (rebate) στα φαρμακεία, τιμωρώντας ταυτόχρονα και τους ασθενείς που
επιλέγουν τα φάρμακα που συνταγογράφησε ο ιατρός και
δεν ανήκουν στην κατηγορία των γενοσήμων.
Αποτελεί παγκόσμιο παράδοξο η κυβέρνηση να επιβάλει κεφαλικό φόρο στα φαρμακεία, τη στιγμή που η επιλογή του
φαρμάκου ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον ασθενή.
Η κυβέρνηση και οι θεσμοί μετά από 9 χρόνια αναποτελεσματικών πολιτικών επιβαρύνσεων και περικοπών συνεχίζουν να προτείνουν μέτρα που διέπονται από φορομπηχτική και τιμωρητική φιλοσοφία προς τους ασθενείς σε
αντίθετη κατεύθυνση από τον ασθενοκεντρικό χαρακτήρα
που υιοθετούν πλέον όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας.
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Είναι αδιανόητο οι φαρμακοποιοί, που όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια, έχουν επιφορτιστεί όλα τα μέτρα για το φάρμακο, να επωμιστούν ακόμα ένα ληστρικό μέτρο.

Παράλληλα η Κυβέρνηση δίνει την χαριστική βολή στα
φαρμακεία με την απόφαση της να επιβάλει να διατηρούν
ελάχιστες ποσότητες φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία, την ίδια ώρα που δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο για την
αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος των ελλείψεων.
Οι αποφάσεις αυτές μας κάνουν να σκεπτόμαστε ότι δεν
βρισκόμαστε σε μια δημοκρατική χώρα, αλλά σε μια χώρα
με απολυταρχικό καθεστώς.
Πρόθεση μας είναι προσφύγουμε με κάθε ένδικο μέσο για
την ακύρωση αυτών των απαράδεκτων διατάξεων.
Τα μέτρα της κυβέρνησης θα οδηγήσουν στο κλείσιμο χιλιάδων φαρμακείων και στην απόλυτη φτωχοποίηση του
κλάδου μας.
Μήπως τελικά αυτός είναι ο απώτερος σκοπός της κυβέρνησης;
Με τιμή
Ο πρόεδρος
Κυριάκος Θεοδοσιάδης

Ο γενικός γραμματέας
Σεραφείμ Ζήκας
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ΠΦΣ: «Περί λειτουργίας «παραφαρμακείων»
w Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2746 / 13.6.2018
Προς:
1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας
2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας)
Κοινοποίηση:
1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός
2. Πρόεδρος ΕΟΦ, κ. Αικατερίνη Αντωνίου
Ο ΠΦΣ έχει πολλάκις καταστεί αποδέκτης καταγγελιών από
Φαρμακευτικούς Συλλόγους ότι σε τουριστικές κυρίως
περιοχές, λειτουργούν καταστήματα έχοντας αναρτήσει
επιγραφές οι οποίες παρανόμως περιέχουν τη λέξη «φαρμακείο», κυρίως στην αγγλική γλώσσα, αυτούσια ή παραγώγων της καθώς και σταυρό, επί σκοπώ παραπλάνησης
ημεδαπών και αλλοδαπών (κυρίως) τουριστών, οι οποίοι
βλέποντας τα ανωτέρω, ευλόγως τους δημιουργείται η πεποίθηση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι φαρμακεία, πόσω
μάλλον όταν πωλούνται από τις εν λόγω επιχειρήσεις παρανόμως φάρμακα και ΜΥΣΥΦΑ. Πρόκειται για ξεκάθαρη
αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού και παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού.

γ) Του άρθρο 34 του Ν. 5607/1932 ως ισχύει, ότι απαγορεύεται η αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «1. Η εκτέλεσις των συνταγών και η
λιανική πώλησις φαρμάκων εις το κοινόν επιτρέπεται μόνον
εις φαρμακοποιούς έχοντας εν λειτουργία νομίμως συνεστημένα φαρμακεία, ή διευθύνοντας φαρμακεμπορεία,
περί ων το άρθρ. 24 του Ν. 5607 και εντός των φαρμακείων ή φαρμακεμπορείων, άτινα ούτοι νομίμως διευθύνουσιν. 2. Αι κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου αντιποιούμενοι έργα φαρμακοποιού τιμωρούνται εισαγόμενοι δι' απ'
ευθείας κλήσεως με φυλάκισιν τριών μηνών και χρηματικήν
ποινήν 2 χιλιάδων δρχ. και εν υποτροπή με φυλάκισιν 6 μηνών και χρηματικήν ποινήν δρχ. 4 χιλιάδων».

Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 4512/2018
(ΦΕΚ Α΄ 5) ορίζεται ότι:

δ) Του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. β΄ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄
167), σύμφωνα με την οποία: «Όποιος χωρίς να έχει τα από
το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000)
ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ.
του ΕΟΦ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με
οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.»

«1. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού
πρασίνου χρώματος, σε οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται
αποκλειστικά και μόνο στα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.
2. Οι παραβάτες της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)
ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη
προβλεπόμενη ποινή.»
Δυνάμει της ανωτέρω διατάξεως απαγορεύεται ρητώς η
χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος,
από οιαδήποτε επιχείρηση, πλην των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.
Στην περίπτωση δε που «παραφαρμακεία» διαθέτουν παρανόμως φάρμακα και ΜΥΣΥΦΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991 ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού.
β) Της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΝΔ 96/1973 ότι η λιανική
πώληση των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων επιτρέπεται μόνον υπό των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.

Κατόπιν των ανωτέρω δέον είναι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, στην περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση των
ως άνω διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας, να
προβούν άμεσα σε σχετική αναφορά α) στον Ε.Ο.Φ. για να
επιβάλει τις δέουσες κυρώσεις (αποστέλλοντας το σχετικό αποδεικτικό υλικό όπως πχ. φωτογραφίες, αποδείξεις
λιανικής πώλησης για να αποδεικνύονται τα στοιχεία της
επιχείρησης και οι γενόμενες πωλήσεις) και β) στις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων,
οι οποίες είναι κατά νόμο εντεταλμένες να επιληφθούν επί
των εν λόγω παραβατικών συμπεριφορών και να προβούν
άμεσα στην αφαίρεση των εν λόγω επιγραφών επί σκοπώ
προστασίας της Δημόσιας Υγείας, ενημερώνοντας σχετικώς και τον Π.Φ.Σ.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση
Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος
νομικός σύμβουλος ΠΦΣ
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Το ΑΤΡ διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών
Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.)
μπορεί να ενισχυθεί από επαγγελματίες πλήρως καταρτισμένους και συνειδητοποιημένους, οι οποίοι θα προάγουν
το κοινό καλό, έχοντας παράλληλα ουσιαστική επαφή με το
αντικείμενο τους.
Η θεματολογία του 3ου Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. αφορά κυρίως στους
κλάδους της Φαρμακολογίας, της Φαρμακογνωσίας, της
Φαρμακευτικής Χημείας, της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας,
καθώς και της Βιοτεχνολογίας, της Φαρμακογονιδιωματικής, του Personalized Medicine, της Δημόσιας Υγείας, της
Ανάπτυξης Σκευασμάτων και των Ορφανών Φαρμάκων.

Η ομάδα ΑΤΡ (Aristotle Team of Pharmacy) διοργανώνει το
3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.), που έρχεται να διαδεχθεί τα δύο
προηγούμενα, τα οποία διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία
στη Θεσσαλονίκη. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 8
και 9 Δεκεμβρίου 2018 στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θαα πευθύνεται
σε φοιτητές των σχολών Φαρμακευτικής, καθώς και λοιπών
σχολών Επιστημών Υγείας.
Στόχος του Συνεδρίου είναι να κινητοποιηθούν οι Φοιτητές
Φαρμακευτικής, ώστε να ασχοληθούν με τα φαρμακευτικά
δρώμενα και να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις
στην πράξη, αλλά και να έλθουν σε επαφή με τη διεπιστημονικότητα του αντικειμένου, νέους τομείς και ιδέες, καθώς και την εργαστηριακή πραγματικότητα.
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Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν κάποιο θέμα συνοδευόμενο
από πρακτική εφαρμογή του, ενώ παράλληλα καθηγητές
και επαγγελματίες του κλάδου θα ετοιμάσουν διαδραστικές παρουσιάσεις και workshops. Έτσι, θα δοθεί η ευκαιρία
στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με την πρακτική
διάσταση των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκομίσει
μέχρι τώρα, καθώς και να διευρύνουν το γνωστικό τους
πεδίο. Ακόμη, αυτό το Συνέδριο αποτελεί ένα έναυσμα για
να γνωρίσουν οι φοιτητές τη Φαρμακευτική και τους διάφορους τομείς της και να την αγαπήσουν ως επιστήμη. Με
την κινητοποίηση των φοιτητών η φαρμακευτική κοινότητα

Το ATP είναι η εθελοντική ομάδα προπτυχιακών φοιτητών
του τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., η οποία έχει ως
στόχο την πραγματοποίηση δράσεων που σχετίζονται με
τη Φαρμακευτική ως επιστήμη, αλλά και ως λειτούργημα.
Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα στοχεύει στη δραστηριοποίηση
των φοιτητών στα επιστημονικά και κοινωνικά τους ενδιαφέροντα, αλλά και στη διαρκή ενημέρωσή τους για τα πιο
σύγχρονα ιατρικά και φαρμακευτικά επιτεύγματα. Παράλληλα, το ΑΤΡ συμμετέχει σε προγράμματα ενημέρωσης του
ευρύτερου πληθυσμού για θέματα υγιεινής, πρόληψης και
θεραπείας, ενώ τέλος, στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα
δίκτυο με φοιτητές και αποφοίτους της Φαρμακευτικής και
άλλων συγγενών σχολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο 3ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. κάποιο θέμα
του ενδιαφέροντός τους, που να άπτεται τους κλάδους
της παραπάνω θεματολογίας. Στην παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνεται και κάποια σχετική εφαρμογή του
αντικειμένου στην πράξη. Οι αιτήσεις ομιλητών για το 3ο
Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. ξεκινούν την Κυριακή 27 Μαΐου και η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 31 Αυγούστου. Μπορείτε να
δηλώσετε συμμετοχή στο επίσημο site του Συνεδρίου atp.
pharm.auth.gr/pesffa2018.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου: atp.pharm.auth.gr/pesffa2018
Η ιστοσελίδα της ομάδας: atp.pharm.auth.gr
Η σελίδα της ομάδας στο Facebook: ATP-Aristotle Team of
Pharmacy
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Δοκιμές καλλυντικών σε ζώα: Το ΕΚ ζητάει την παγκόσμια απαγόρευσή τους
w Δελτίο Τύπου, 3 Μαΐου 2018

• Το 80% των χωρών παγκοσμίως εξακολουθεί να επιτρέπει τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα
• Η απαγόρευσή των δοκιμών στην ΕΕ δεν έθεσε σε κίνδυνο
την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας καλλυντικών
• Σύναψη διεθνούς σύμβασης κατά της χρήσης δοκιμών σε
ζώα για καλλυντικά, στο πλαίσιο του ΟΗΕ

Η ΕΕ πρέπει να ξεκινήσει μια διπλωματική πρωτοβουλία για
την παγκόσμια απαγόρευση των δοκιμών καλλυντικών σε
ζώα πριν από το 2023, υπογράμμισε με ψήφισμά του το ΕΚ.
Η πώληση των καλλυντικών που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές σε ζώα έχει απαγορευτεί στην ΕΕ από το 2013.
Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η Ευρώπη διαθέτει έναν
ακμάζοντα και καινοτόμο τομέα καλλυντικών, ο οποίος παρέχει περίπου δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι περίπου 80% των χωρών παγκοσμίως
εξακολουθούν να επιτρέπουν τις δοκιμές σε ζώα και την
εμπορία καλλυντικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.
Το ΕΚ υπογραμμίζει ότι τα υφιστάμενα νομικά κενά επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ καλλυντικών προϊόντων που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα εκτός ΕΕ και την υποβολή των προϊόντων σε νέες δοκιμές στην ΕΕ με τη ρήση
εναλλακτικών μεθόδων αντί των δοκιμών σε ζώα, κάτι το
οποίο αντιβαίνει στο πνεύμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Σημειώνει ακόμη ότι τα περισσότερα από τα συστατικά
που περιέχονται σε καλλυντικά προϊόντα χρησιμοποιούνται
επίσης και σε πολλά άλλα καταναλωτικά και βιομηχανικά
προϊόντα, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα απορρυπαντικά και άλλα χημικά προϊόντα, καθώς και στα τρόφιμα και
μπορεί να έχουν δοκιμαστεί σε ζώα σύμφωνα με το σχετικό
νομικό πλαίσιο.

Η απουσία ολοκληρωμένης και αξιόπιστης τεκμηρίωσης
στον φάκελο πληροφοριών προϊόντος όσον αφορά καλλυντικά που εισάγονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες στις οποίες απαιτούνται ακόμη δοκιμές σε ζώα, παραμένει σοβαρό
ζήτημα, το οποίο χρειάζεται να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα, σημειώνει το ψήφισμα, προσθέτοντας ότι η ΕΕ
πρέπει να διασφαλίσει ότι κανένα προϊόν που διατίθεται στην
ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει δοκιμαστεί σε ζώα σε τρίτη χώρα.
Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή, το Συμβούλιο και
τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα διπλωματικά τους δίκτυα σε κάθε δυνατό διμερές και πολυμερές φόρουμ διαπραγματεύσεων, προκειμένου να οικοδομήσουν έναν ισχυρό και ευρύ συνασπισμό υπέρ μιας καθολικής απαγόρευσης
των δοκιμών σε ζώα στον τομέα των καλλυντικών. Ζητούν
ακόμη τη σύναψη διεθνούς σύμβασης κατά της χρήσης δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά, στο πλαίσιο του ΟΗΕ.
Καλούν τέλος την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι η ενωσιακή απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για
καλλυντικά δεν αποδυναμώνεται ούτε από τις εν εξελίξει
εμπορικές διαπραγματεύσεις ούτε από τους κανόνες του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Το μη νομοθετικό ψήφισμα εγκρίθηκε με 620 ψήφους υπέρ,
14 κατά και 18 αποχές.

Ιστορικό
Σύμφωνα με την έρευνα 442 του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου
(Μάρτιος 2016), το 89% των πολιτών της ΕΕ συμφωνεί ότι
η ΕΕ θα πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη σημασία της καλής διαβίωσης των ζώων σε διεθνές επίπεδο, ενώ το 90%
συμφωνεί ότι είναι σημαντική η θέσπιση υψηλών προτύπων
για την καλή διαβίωση των ζώων, τα οποία να αναγνωρίζονται παγκοσμίως.
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Κίνδυνοι για την υγεία από την πτώση των ποσοστών εμβολιασμού στην ΕΕ
w Δελτίο Τύπου, 19 Απριλίου 2018

• Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις της επιφυλακτικότητας προς τον εμβολιασμό.
• Ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την παραγωγή των εμβολίων.
• Ζητούν από τα κράτη μέλη να αγοράζουν από κοινού εμβόλια προκειμένου να μειώσουν τις τιμές.

Η πτώση της εμπιστοσύνης του κοινού στον εμβολιασμό
έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, σημείωσε με ψήφισμά
του το ΕΚ.
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Τα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του εμβολιασμού στα κράτη μέλη δείχνουν σημαντικά κενά όσον αφορά την αποδοχή των εμβολίων και
χαμηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης από εκείνα
που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας. Η μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη
έχει οδηγήσει σε σοβαρά κρούσματα ιλαράς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές.
Τονίζουν ότι τα εμβόλια υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγ-

χους μέσω δοκιμών πολλαπλών σταδίων προτού προεπιλεγούν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εγκριθούν
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ενώ επαναξιολογούνται τακτικά. Επικροτούν την επικείμενη δρομολόγηση κοινής δράσης, συγχρηματοδοτούμενης από το ενωσιακό πρόγραμμα για την υγεία, με στόχο την αύξηση της
εμβολιαστικής κάλυψης και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να ενισχύει τη στήριξή της προς τις εθνικές
προσπάθειες για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης.
Καλούν επίσης την Επιτροπή να διευκολύνει την κατάρτιση
ενός πιο εναρμονισμένου και καλύτερα ευθυγραμμισμένου
χρονοδιαγράμματος εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ.
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Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μέσω της ενίσχυσης της
διαφάνειας
Οι ευρωβουλευτές ζητούν ενίσχυση της διαφάνειας των
διαδικασιών αξιολόγησης των εμβολίων και των ανοσοενισχυτικών τους, καθώς και της χρηματοδότησης ανεξάρτητων ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τις πιθανές
παρενέργειές τους, κάτι που θα συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό.
Επισημαίνουν ότι οι ερευνητές πρέπει να δηλώνουν τυχόν
συγκρούσεις συμφερόντων και προτείνουν αυτοί που έρχονται αντιμέτωποι με σύγκρουση συμφερόντων να απομακρύνονται από τις επιτροπές αξιολόγησης. Ζητούν την
άρση της εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις διαβουλεύσεις της επιτροπής αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και προτείνουν να δημοσιοποιούνται τα
επιστημονικά και κλινικά δεδομένα στα οποία στηρίζονται
τα πορίσματα της επιτροπής.
Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ της έναρξης ενός
πραγματικού και επιστημονικού διαλόγου με την κοινωνία
των πολιτών, προκειμένου να καταπολεμηθεί η αναξιόπιστη, παραπλανητική και μη επιστημονική πληροφόρηση
σχετικά με τον εμβολιασμό.

Κοινή προμήθεια εμβολίων
Οι ευρωβουλευτές θεωρούν αδικαιολόγητο το γεγονός ότι
το κόστος ενός πλήρους πακέτου εμβολιασμού για ένα παιδί, ακόμη και στις χαμηλότερες παγκόσμιες τιμές, αυξήθηκε
με συντελεστή 68 το 2014 σε σύγκριση με το 2001.
Στηρίξουν τη συμφωνία κοινής προμήθειας, η οποία παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή ένα πλαίσιο για την
από κοινού προμήθεια εμβολίων και επιτρέπει στα κράτη
μέλη να συγκεντρώνουν την αγοραστική τους δύναμη.

Ιστορικό
Ο εμβολιασμός προλαμβάνει 2,5 εκατομμύρια θανάτους
ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο και μειώνει το κόστος αγωγών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων νόσων, συμπεριλαμβανομένων των αντιμικροβιακών αγωγών. Κατά την
περίοδο 2008-2015 σημειώθηκαν στην Ευρώπη 215.000
κρούσματα νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, εξαιρουμένης της γρίπης.

Η ιλαρά είναι μια σοβαρή ασθένεια και από τις αρχές του
2016 έχουν αναφερθεί 57 θάνατοι στην ΕΕ. Σύμφωνα με
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών, τα περισσότερα
κρούσματα αναφέρθηκαν στη Ρουμανία (5.224), στην Ιταλία (4.978), στην Ελλάδα (1.398) και στην Γερμανία (906)
κατά την περίοδο 1 Φεβρουαρίου 2017-31 Ιανουαρίου
2018. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 έχουν αναφερθεί επτά
θάνατοι σε τέσσερις χώρες: τη Ρουμανία (3), την Ιταλία (2),
την Ελλάδα (1) και τη Γαλλία (1).
Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα εμβόλια στη μείωση της
ανάγκης για αντιβιοτικά, και έτσι να συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει κατά
το δεύτερο τρίμηνο του 2018 μια πρωτοβουλία σχετικά με
την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των
νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό.
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