
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάδελφοι

Από 01-01-2017 ισχύει συλλογική σύμβαση για τα αναλώσιμα που
υπεγράφη από την ήδη πρώην διοίκηση του ΠΦΣ.

Έχουν γραφτεί πολλά και έχουν ειπωθεί ακόμη περισσότερα για το αν
έπρεπε να υπογραφεί αυτή η σύμβαση

Στην θέση που είμαστε τώρα δεν έχει κανένα νόημα να τοποθετηθούμε
ως προς αυτό.

Αυτήν την στιγμή καλούμεθα να διαχειριστούμε την κατάσταση που έχει
καλώς ή κακώς έχει δημιουργηθεί.

Κατ αρχή είχαμε ένα μηχανογραφικό σύστημα το οποίον όλοι ξέρουμε
ότι δεν δούλευε σωστά και ότι καταφέραμε εμείς και οι άλλοι σύλλογοι
τα καταφέραμε εκ των ενόντων δεδομένου ότι από την μεριά του
ΕΟΠΥΥ δεν υπήρχε η παραμικρή πληροφόρηση και οδηγία .

Υπήρχαν πολλά προβλήματα απότοκα της προχειρότητας με την οποία το
αντιμετώπισε ο ΕΟΠΥΥ μερικά των οποίων διορθώθηκαν στην πορεία
μετά από δικές μας παρατηρήσεις και μερικά παραμένουν ακόμη.

Αν  και είχαμε πολλές διαβεβαιώσεις όσον αφορά τις πληρωμές αυτήν
την στιγμή η κατάσταση είναι πλέον εκτός ελέγχου και κανείς αυτήν την
στιγμή δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθεί στο
μέλλον αυτή η κατάσταση

Για να γίνουν κατανοητά σε κάποιο βαθμό τα προβλήματα που έχουν
δημιουργηθεί καλό είναι να σας αναφέρομε μερικές λεπτομέρειες της
όλης διαδικασίας

Οι συνταγές αποστέλλονται από τον Σύλλογο  στον Ασπρόπυργο με δικά
του έξοδα και αυτό από μόνο του εγκαινιάζει μια νέα τακτική του
ΕΟΠΥΥ δεδομένου ότι οι συνταγές των φαρμάκων ΜΕΧΡΙ αυτήν την
στιγμή πάνε στην Αθήνα με έξοδα ευθύνη του ΕΟΠΥΥ



Εκεί ψηφιοποιούνται και ο έλεγχος γίνεται μέσα από τα τοπικό ΠΕΔΥ
μπαίνοντας μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα

Ο έλεγχος αυτός όπως είναι ευνόητο για να γίνει μέσα στα συγκεκριμένα
χρονικά περιθώρια εξαρτάται κύρια από την δυνατότητα των τοπικών
ΠΕΔΥ τόσο από πλευράς οργάνωσης όσον και από πλευράς επάρκειας
προσωπικού.

Ήδη αυτήν την στιγμή σε πολλές ΠΕΔΥ που οι σύλλογοι έχουν πολλά
φαρμακεία οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες και αυτές δημιουργούν
σημαντικά προβλήματα σε φαρμακεία που εκ των πραγμάτων είχαν
μεγάλα ποσά σε αυτήν την κατηγορία.

Οι συζητήσεις που έχουν γίνει με την διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ δεν έχουν
δώσει αποτελέσματα δεδομένου ότι τα προβλήματα έχουν να κάνουν με
αυτήν καθ αυτήν την διαδικασία που εννοεί να εφαρμόζει όσον αφορά
τον έλεγχο.

Και όλα αυτά συμβαίνουν την στιγμή που βρήκαν από την μεριά του
ΕΟΠΥΥ νέες τιμές μερικές των οποίων είναι κάτω του κόστους και
υπάρχει καταγραμμένη απαγόρευση να ζητήσουμε τα επιπλέον από τον
ασφαλισμένο.

Με αυτό το δεδομένο είναι πολύ πιθανό κάποια φαρμακεία στα πλαίσια
του κακώς εννοούμενου ανταγωνισμού να δέχονται να πουλάνε με ζημιά
στην λογική της άγρας πελατών .

Βέβαια οι διαφορές σε κάποια είδη είναι πολύ μεγάλες και δεν
επιτρέπουν ούτε καν τέτοιες «μαγκιές»
Ενδεικτικά να σας πούμε ότι οι γλουταμίνες με κόστος γύρω στα 250+ €
έχουν τιμή 35€ και μερικά γαλατά με τιμή στα 20+ € είναι κάτω από 15€.

Όλα αυτά καταλαβαίνεται την κατάσταση που δημιουργούν και με
δεδομένη την πολιτική της κυβέρνησης και την πολυδιάσπαση του
κλάδου  οι όποιες λύσεις δεν είναι καθόλου εύκολες

Οι συζητήσεις που έγιναν με τον ΕΟΠΥΥ ως προς το θέμα αυτό το μόνο
που κατάφεραν ήταν να μας δώσουν μια προθεσμία μέχρι την 17/07/2017
και μετά κανείς δεν είναι σε θέση να ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε.

Βάσει σύμβασης δεν μπορούμε να αρνηθούμε την εκτέλεση της συνταγής
οπότε ……



Οι συζητήσεις που γίνονται για διακοπή της σύμβασης είναι ακόμη στο
αρχικό στάδιο και πρέπει να επιλυθούν πολλά θέματα που ανακύπτουν
και πλέον τούτου πρέπει να ξεπεραστούν και οι εσωτερικές αδυναμίες
του κάθε συλλόγου για να μπορέσουνε να κάνουμε κατι σε αυτήν την
κατεύθυνση

Ο σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση είναι την διαδικασία που
προσπαθεί αυτήν την στιγμή να εφαρμόσει ο ΕΟΠΥΥ στα αναλώσιμα
είναι μια διαδικασία που σκοπεύει να την περάσει και στο φάρμακο.

Ήδη είχε ανακοινώσει ότι θα ξεκινούσε από την 01/07/2017 και τώρα το
μετέθεσε οριστικά για την 01/01/2018

Πολλά ακούγονται χωρίς ωστόσο να είμαστε σε θέση να ξέρουμε που
είναι η αλήθεια όσον αφορά τις προθέσεις της κυβέρνησης

Δεν είναι ανάγκη να πούμε τι έχει να γίνει αν επιμείνει σε αυτό το σχέδιο.

Αν αυτήν την στιγμή έχουμε φτάσει τους έξι μήνες καθυστέρηση με τις
συνταγές των αναλωσίμων που είναι υποπολλαπλάσιες σε σχέση με
αυτές των φαρμάκων καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν αναλάβουν την
εκκαθάριση και αυτών των συνταγών

Να ευχηθούμε να μην επιμείνουν

Το ΔΣ πιστεύει ότι πρέπει να είστε ενήμεροι όλων αυτών των θεμάτων
και για αυτόν τον λόγο συγκαλεί Γενική Συνέλευση ενημέρωσης την
Τετάρτη 12-07-2017 και ώρα 15:00 στην μικρή συνεδριακή αίθουσα την
Νομαρχίας στο ισόγειο.

Φοβόμαστε ότι και αυτήν φορά η Συνέλευση θα είναι μεταξύ
συγγενών και φίλων.

Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι σαν μέλη του ΔΣ να κάνουμε αυτό
που απορρέει από το ρόλο μας και αν κάποιοι εννοούν να συνεχίσουν να
αδιαφορούν να ευχηθούμε να μην το πληρώσουμε όλοι….

Πύργος 04-07-2017

                                                                                        Το ΔΣ


