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Θέμα: Rapid Test

Συνάδελφοι

Η θέση του Συλλόγου μας σχετικά με την διενέργεια των Rapid test από
τα φαρμακεία μας ήταν από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρη.

Συγκεκριμένα σε έγγραφο μας την 28-07-2021 αναφέραμε τα εξής

«Καλούμε λοιπόν αυτήν την συντριπτική πλειοψηφία των μελών του
Συλλόγου μας να μην ακολουθήσει σε καμία περίπτωση τις οδηγίες του
ΔΣ του ΠΦΣ …… .»

Αυτό βέβαια πήγαινε κόντρα στο γενικότερο κλίμα ευφορίας που
δημιουργήθηκε στον κλάδο από την στιγμή που ανακοινώθηκε ότι τα
rapid test μπορεί να γίνονται στα φαρμακεία και μάλιστα ορίστηκε και η
τιμή των δέκα Ευρώ.

Η προσέγγιση του Συλλόγου περιορίστηκε στο γεγονός ότι είναι μια
ιατρική πράξη η οποία απαιτεί συγκεκριμένες προδιαγραφές που εκ των
πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν από όλα τα φαρμακεία.

Αυτό από μόνο του ήταν δεδομένο ότι θα δημιουργούσε διαφορετικές
κατηγορίες φαρμακείων και συνθήκες κανιβαλισμού.

Η ανακοίνωση που έβγαλε ο Σύλλογος ήταν σύσταση …..

Δεν θα μπορούσε άλλωστε να κάνει κάτι άλλο από την στιγμή που η
πολιτεία το θεσμοθέτησε και το δευτεροβάθμιο όργανο μας το
αποδέχτηκε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΗΛΕΙΑΣ

ΣΠΚ 12  - ΠΥΡΓΟΣ - 27 100
ΤΗΛ:2621030906   ΦΑΞ: 2621020747

e-mail info@fsi.gr



Δεν αναφερθήκαμε στο θέμα της τιμής.

Δεν θα μπορούσαμε άλλωστε.

Λειτουργούμε και εμείς πλέον μέσα σε μια «ελεύθερη» αγορά με ότι
αυτό σημαίνει.

Ξέραμε και ξέρουμε ότι τα 10 ευρώ που κάποιους πολύ ενθουσίασαν
ήταν προτεινόμενη ανώτατη τιμή και από κει και πέρα αναλαμβάνει η
αγορά και ότι ήθελε προκύψει.

Και πριν αλέκτωρ λαλήσαι τρις η τιμή πήγε στα πέντε ευρώ και φυσικά
έπεται συνέχεια.

Μετά λοιπόν από ένα διάστημα που κάνουμε τα Rapid  test  μπορούν να
βγουν μερικά συμπεράσματα χρήσιμα για το μέλλον.

1. Κάποιοι συνάδελφοι, και στον Σύλλογο μας, τα κάνουν ήδη……
Άλλοι γιατί λυπούνται τους πελάτες που θα ταλαιπωρηθούν και
άλλοι για το κέρδος που προκύπτει από μια αμειβόμενη
υπηρεσία….
Όποιος καταφέρει αυτά να τα ξεχωρίσει να το πει και σε μας.

2. Όσον αφορά τις συνθήκες με τις οποίες γίνονται σε κάποιες
περιπτώσεις το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να διαβάσουν
πάλι όλοι οι συνάδελφοι τις σχετικές οδηγίες  που έχουν εκδοθεί
Ίσως τότε διορθωθούν μερικά «λαθάκια» και «αβλεψίες» που
εκθέτουν την επιστημονικότατα όλων μας και ενδέχεται να
ενισχύουν την διασπορά του ιού.

3. Το ότι κάποιοι συνάδελφοι βιάστηκαν αυτό να το προβάλλουν και
να το διαφημίσουν με αιχμή του δόρατος την  προσφορά όσον
αφορά την τιμή σίγουρα δημιουργεί άσχημα προηγούμενα για το
σύνολο του κλάδου…..
Ίσως το επόμενο βήμα γι αυτούς τους συναδέλφους θα είναι το να
βάλουν στο τζάμι την τιμή που θα δίνουν αυτήν την εβδομάδα το
voltaren gel ή κάτι ανάλογο…..
Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι προσφορές και τα ξεπουλήματα γίνονται
στα καλλυντικά και στα παραφάρμακα
Αν δώσουμε το μήνυμα ότι έχουμε μπει για τα καλά σε αυτό το
πνεύμα της ελεύθερης αγοράς άντε μετά να ξεμπλέξουμε



4. Είδαμε σαν κάτι απόλυτα φυσιολογικό τον ανταγωνισμό που
ανοίξαμε με τους Μικροβιολόγους
Ίσως αυτό να μας βοηθήσει να δούμε και μείς σαν κάτι
φυσιολογικό τον ανταγωνισμό που κάποια στιγμή θα δεχτούμε και
εμείς από άλλους κλάδους

Αν κάποιοι συνάδελφοι πιστεύουν ότι από όλα τα παραπάνω προκύπτουν
θετικά αποτελέσματα για τον κλάδο είναι σίγουρο ότι θα μπουν το ίδιο
εύκολα και στην όποια νέα υπηρεσία θα εφεύρει η ηγεσία μας πάντα σε
συνεργασία με την Κυβέρνηση που πολύ ενδιαφέρεται για την σωτήρια
μας

Το ότι το φαρμακείο είναι σε μια περίοδο κρίσης λίγο πολύ είναι σε
όλους μας γνωστό

Το ότι όμως προσπαθούμε να βγούμε από την λάθος μεριά και με λάθος
τρόπο δυστυχώς λίγοι φαίνεται να το καταλαβαίνουν.

Σαν Σύλλογος προσπαθήσαμε και προσπαθούμε αυτό να το
επικοινωνήσουμε και αυτό κάνουμε και με αυτή μας την παρέμβαση.

Για το Δ.Σ.
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