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H Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. συνήλθε το Σάββατο 10/12/2011 και εξέτασε την κρίσιμη κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει η φαρμακευτική περίθαλψη εξαιτίας:
• Των πολύμηνων και παράνομων καθυστερήσεων πληρωμών των ταμείων παρά τις
επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις
• Των κυβερνητικών σχεδιασμών εξόντωσης των φαρμακείων
• Της πιστωτικής ασφυξίας και της σημερινής οριακής οικονομικής κατάστασης των
φαρμακείων
• Της υποβάθμισης της περίθαλψης, της απαξίωσης του φαρμακοποιού και της διάλυσης του
κοινωνικού κράτους
Η Γ.Σ. αποφάσισε να ζητήσει:
• Να υλοποιηθούνΑΜΕΣΑ οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για αποπληρωμή των πολύμηνων
καθυστερήσεων και να ξεκαθαριστούν οι ημερομηνίες πληρωμών, όπως προβλέπει η
ελληνική και η κοινοτική νομοθεσία.
• Να παρέμβει η Κυβέρνηση έτσι ώστε να αρθεί η πιστωτική ασφυξία η οποία οδηγεί τα
φαρμακεία σε οικονομική αδυναμία λειτουργίας, καθώς οι προμηθευτές συντονισμένα έχουν
σταματήσει την πίστωση.
• Να στηριχθεί η αποστολή και ο κοινωνικός ρόλος του φαρμακείου και να σταματήσει το
συνεχές κλίμα αβεβαιότητας που πλήττει φαρμακοποιούς και ασφαλισμένους
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Προκηρύσσει 24ωρη προειδοποιητική απεργία την Τετάρτη 14/12και ανάλογα με
τις εξελίξεις οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν.
2. Εφόσον η Κυβέρνηση αδιαφορήσει για τις παράνομες καθυστερήσεις πληρωμών και
επιμείνει στην οικονομική εξόντωσή μας, οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι θα προχωρήσουν σε
αναστολή πίστωσης σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία από 1/1/12
.
3.Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.για περαιτέρω κινητοποιήσεις πανελλαδικού
επιπέδου.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία προχωρούν οι 12.000 Φαρμακοποιοί όλης της χώρας την
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου
, διαμαρτυρόμενοι για την υποβάθμιση της φαρμακευτικής περίθαλψης και την οικονομική
ασφυξία στην οποία έχουν περιέλθει τα φαρμακεία.
Οι κινητοποιήσεις των φαρμακοποιών θα ενταθούν μεπανελλαδική αναστολή της
πίστωσης προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία από 1/1/2012
ή και νωρίτερα, λόγω της αδυναμίας λειτουργίας των φαρμακείων που συνθλίβονται
ανάμεσα στη διακοπή πιστώσεων από τους προμηθευτές και την μη καταβολή των
οφειλομένων από τα ασφαλιστικά ταμεία.
«Τα φαρμακεία επιθυμούν να συνεχίσουν να στηρίζουν το σύστημα φαρμακευτικής
περίθαλψης και τον ασφαλισμένο , τον ασθενή τον ηλικιωμένο», τόνισε ο πρόεδρος του
Π.Φ.Σ. κ. Θ. Αμπατζόγλου, «όμως βρισκόμαστε σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας».
Και συνέχισε: «Το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. έχει εξουσιοδοτηθεί και θα συνεδριάσει και πάλι για να
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αποφασίσει την κλιμάκωση και την ένταση των κινητοποιήσεων»
Εκ του Π.Φ.Σ.
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