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ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ-ΓΙΑ ΚΑΛΟ Η ΓΙΑ ΚΑΚΟ?

  

Ο Υπουργός Υγείας μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τα συνδικαλιστικά όργανα
των φαρμακοποιών που ενώ μετά από έντονες πιέσεις - απειλές δέχθηκαν το άνοιγμα
του30% των φαρμακείων Δευτέρα – Τετάρτη απόγευμα & Σάββατο πρωί, στο τέλος έδειξε
τις πραγματικές προθέσεις του αλλά και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό το “ζήτημα”.     
Ανοίγει πλήρως για όλα τα φαρμακεία το ωράριο με προεδρικό διάταγμα, από 1 Νοεμβρίου.

    

Ενώ δημοσκόπηση στην ιστοσελίδα του Έθνους καταγράφει ένα ποσοστό του κοινού 65%
κατά της απελευθέρωσης του ωραρίου(άσκοπο) και μόνο το 35% υπέρ. Αν και αν ρωτούσαν
τον κόσμο θέλεις ένα φαρμακείο στην γειτονιά σου 24 ώρες ανοικτό ποιος θα έλεγε όχι.

  

Και όμως ο κόσμος αναγνωρίζοντας την προσφορά του φαρμακοποιού και την προσωπική
επαφή, δεν επιθυμεί το “κάψιμο” του, που θα έχει ως αποτέλεσμα τις υποβαθμισμένες
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης εν σχέση με σήμερα.

  

Για να είμαστε όμως ειλικρινείς αυτό το μέτρο το ζητούσαν χρόνια κεντρικά φαρμακεία των
μεγάλων πόλεων, με πολλούς υπαλλήλους ήλεγχαν τα πάντα, όχι όμως και όλες τις ώρες
της ημέρας ή της εβδομάδας.

  

Τώρα που το πέτυχαν να δούμε τα αποτελέσματα:

  

1) Τα κεντρικά φαρμακεία θα σπεύσουν να δηλώσουν (όπως απαιτείται πλέον) την
συμμετοχή τους.

  

2) Τα μικρά και δεν τα συμφέρει και δεν το αντέχουν οικονομικά (νέοι υπάλληλοι).

  

3) Έτσι δεδομένου ότι αναστέλλεται το πρόγραμμα εφημεριών με ανοικτό ωράριο, τι θα
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συμβεί? Ορισμένα κεντρικά φαρμακεία θα είναι μονίμως ανοικτά ενώ όλα τα άλλα θα
αποσυρθούν (το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό!).

  

4) Πάει “περίπατο” λοιπόν η γεωγραφική κατανομή των εφημερευόντων (στις μεγάλες
πόλεις θα ταλαιπωρείται ο κόσμος συνωστισμένος στο κέντρο) με ενίσχυση των
φαρμακείων αυτών εις βάρος των μικρότερων, που ούτως ή άλλως με τα πρόσφατα μέτρα
αλλά και αυτά που έρχονται δεν θα αντέξουν και ήδη άρχισαν να κλείνουν.

  

5) Οι σύλλογοι θα μειώσουν τις ώρες λειτουργίας (αν μπουν περισσότεροι στο νέο ωράριο),
διότι σήμερα τα φαρμακεία ανοίγουν 1 ώρα το πρωί και μισή το απόγευμα πριν από τα
υπόλοιπα μαγαζιά προς εξυπηρέτηση των Ασφ. ταμείων. Ποιός θα αντέξει .

  

6) Λόγω εξάντλησης (και αφού πάρουν το απόγευμα τον τζίρο που ήθελαν) θα αυξηθούν τα
κρούσματα αυτών που δεν συμμορφώνονται και εγκαταλείπουν την διανυκτέρευση, αλλά
και ποιος εμπιστεύεται έναν που από τις 8 το πρωί είναι στο  “πόδι”?

  

7) Με όλα αυτά “πάει  περίπατο” το φάρμακο “διά χειρός φαρμακοποιού” που επιβάλει ο
Νομοθέτης όπως πιθανών συμβαίνει και σήμερα σε “παραμελημένα” φαρμακεία. 

  

Σε τελική ανάλυση όταν ούτε η Τρόικα δεν θέτει ζητήματα ωραρίου γιατί η κυβέρνηση
“φαγώθηκε” με το ωράριο? Και για όφελος ποίου? Τα συμπεράσματα δικά σας…

  

Φουκαλάς  Αργύρης  Φαρμακοποιός Γ. Γραμματέας  Φ.Σ.Ημαθίας
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