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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

  

  

  

ΓΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΖΙΡΟΥ 500,000 ευρώ το 2010

  

      

  

 Τζίρος                                                     Μικτά Κέρδη     
                            Σύνολον

  

 500,000               Καθ..Π.Κ.23%                    115,000+25000[εκπτώσεις ΣΥΦΑ]=140,000

  

Μείωση τιμών[-ΦΥΚ] -25%:  375,000         >>                86,000 +20,000   >>      =106,000 

  

-5%[έκπτώσειςΣΥΦΑ]                                                  86,000                       86,000

  

-4%[Μ.Ο.rebate]           375.000x4%=-15.000                 71.000                         71,000
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-3%[Νέα Μέτρα Λοβέρδ]375,000χ3%=-11,000                  60,000                        
  60,000

  

  

-Ενοίκια[12,000],1υπαλληλος[15,000]=37,000                   23,000                                     23,000
 ΔΕΗ-ΝΕΡΟ,ΟΤΕ[100] Χ6= -2000                                      21,000                                      21,000

  

Software-herdware-αναλώσιμα: 1,000                              20,000      Καθ.Κέρδη               
20,000 

  

Μείον :ΕΦΟΡΙΑ –ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΝΕΑ ΑΝΤΙΚ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ…….ΤΙ ΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΜΕ 

  

 100,000 STOCK ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ???

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΒΕΡΔΟΥ:

  

Μιλάμε για το σήμερα και τις επόμενες μέρες, δεν μιλάμε μόνο για τις επόμενες
μέρες. Ό,τι λέμε υπάρχει από σήμερα.

  

Ωστόσο, ξέρουν πολύ καλά οι εκπρόσωποι όλων των Συλλόγων των Φαρμακοποιών, με τους
οποίους έχουμε συνεργασία 

  

παρά τις συγκρούσεις μας, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι έχουμε τη θέληση αλλά και την
υποχρέωση με την Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή, να μειώσουμε κατά 3% περαιτέρω το ύψος του κέρδους των
φαρμακοποιών .

  

1η ΚΟΛΟΥΟΥΜΠΑ: . Αντιληφθήκαμε το λάθος της κατάργησης της εκπτώσεως. Προέκυψε
αυτό από διάλογο. Και την επαναφέρουμε την έκπτωση.

  

Αυτή δεν έχει να κάνει    με τα Ταμεία, δεν έχει να κάνει με τις δαπάνες. Έχει να κάνει με τη
λειτουργία ανάμεσα στις εταιρείες, στις αποθήκες και τους φαρμακοποιούς

  

2ΗΚΟΛΟΤΟΥΜΠΑ [35% ΈΛΕΓΕ ΤΌΤΕ!!] Όλοι, και εμείς και οι φαρμακοποιοί και η
Commission, δέχονται ότι το κέρδος υπολογίζεται πάνω στην τελική τιμή, στη λιανική τιμή. 
A
ρα, επ' αυτού δε χωρεί περαιτέρω συζήτηση, αρκετά το κουβεντιάσαμε.

  

Εκεί λοιπόν εμείς με τα rebate που είχαμε κάνει, με τη μείωση της τιμής, του κέρδους των
φαρμακοποιών στα ακριβά φάρμακα κτλ., είχαμε φτάσει το
23% στα 18%
και κάτι. Τώρα λοιπόν, για να πάμε στο 15% πρέπει να πέσουμε 3%. 
Πέφτουμε λοιπόν 3%.

  

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για τους φαρμακοποιούς τα είπα, είναι αυτό το ποσοστό, που πηγαίνει, το
συνολικό ποσοστό στη λιανική τιμή, στο 15%. 18,2% ήταν

  

Το πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση για τον ΕΟΠΥΥ φαίνεται από το ποια είναι η
μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης συνολικά και τι συνέβη με τα ταμεία στα
οποία δεν υπήρξε η αντίστοιχη παρέμβαση, τα οποία έχουν μεγάλη απόκλιση και σε
ορισμένες περιπτώσεις και αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης παρά τη
μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 20%.[ΚΤΥΠΑΝΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ: ]

  

[ΔΕΝ ΠΙΑΣΑΝ τους ΣΤΟΧΟΥΣ… ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ!] Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κοιτάξτε,
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έχουμε συγκεκριμένη πολιτική βούληση εξορθολογισμού του ποσοστού κέρδους και έχουμε
και συγκεκριμένη κατά δεύτερο λόγο, υποχρέωση. Το προϋπολογιζόμενο κέρδος θα
κυμανθεί από τα 60 έως τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Και δε χρειάζεται να κάνετε ερωτήσεις,
δείτε ποια είναι η φαρμακευτική δαπάνη των Ασφαλιστικών Ταμείων το 2011 και κάνετε
τον υπολογισμό. 

  

 Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή εξοικονόμηση γιατί, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σκεφτείτε,
ό,τι υπερέβησαν σε φαρμακευτική κατανάλωση τα 4 Ταμεία που σας είπα,
προστίθεται στις υποχρεώσεις μας για το 2012. Δηλαδή αυτά τα χρήματα τα οποία
υπερκατανάλωσαν πάνω από τον προϋπολογισμό και το μεσοπρόθεσμο, πάνω από το
μεσοπρόθεσμο κυρίως, 
τα 4 αυτά Ταμεία τα οποία δεν ευθυγραμμίστηκαν με τις ανάγκες της χώρας
προστίθενται στις υποχρεώσεις των δυο Υπουργείων για το 2012

  

. Στα καλάθια των 22 που μπαίνει και η Ελλάς, αν πρόκειται να τιμολογήσουμε φάρμακα σε
άλλη χώρα της Ευρώπης, είμαστε χώρα με τις χαμηλότερες τιμές 

  

Δεν ελέγξαμε την πολυσυνταγογράφηση, αυτό που το είπε ο κ. Γιαννόπουλος ο τομεάρχης
της Νέας Δημοκρατίας. Έχει δίκιο, δεν μπορέσαμε στα ταμεία που προαναφέραμε να
ελεγχθεί, ούτε μπορέσαμε στους συνταγογραφούντες αγροτικούς ιατρούς ανά την
επικράτεια, που συνταγογραφούν με «μεράκι το πολύ», να είναι γεμάτη η συνταγή

  

Κάνουμε μια κωδικοποίηση του Πειθαρχικού Δικαίου φαρμακοποιών, γιατρών και θα
επιβάλουμε ως πρώτο βασικό και σημαίνον μέτρο, όπου χρειαστεί θα προσθέσουμε
Πειθαρχικό Δίκαιο, με το νόμο που καταθέτουμε στη Βουλή το Γενάρη 
που θα έχει το θέμα των ιατρικών κοινοτήτων και θα σας πω μια κουβέντα και γι΄ αυτές,
αλλά και άλλα θέματα του Υπουργείου Υγείας μεταξύ των οποίων πολλά και για τα θέματα
των φαρμάκων,.

  

  

Αργύρης  Φουκαλάς
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