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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ο.Σ.Φ.Ε.
Αθήνα, 10-11-2020

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι Κύριοι,

Διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου και,  όπως γνωρίζετε,  σημαντικό
ποσοστό των συνολικών ποσοτήτων αντιγριπικών εμβολίων, που αναμένεται να
διατεθούν στην ελληνική αγορά, δεν έχει παραληφθεί από τους ΚΑΚ και κατ’ επέκταση
από τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία. Μάλιστα, σύμφωνα με την πλέον
πρόσφατη ενημέρωση, η παραπάνω διαδικασία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν
από τις πρώτες (;) ημέρες του Δεκεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει εκτόξευση της ζήτησης και αυξημένο ενδιαφέρον του
γενικού πληθυσμού για την εμβολιαστική του κάλυψη,  λόγω και της επιδημίας του
νέου κορωνοϊού αλλά και της πληρέστερης ενημέρωσης για τη σημασία του
αντιγριπικού εμβολιασμού,  μέσα και από τα επίκαιρα  ενημερωτικά μηνύματα,  που
εκπέμπονται αυτή την περίοδο από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Ως   βασικός  προμηθευτής   φαρμακευτικών   προϊόντων   ανθρώπινης   χρήσης
 - συμπεριλαμβανομένων και των αντιγριπικών εμβολίων - 1.600 φαρμακείων σε
σημαντικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας μας, γινόμαστε καθημερινοί αποδέκτες
της αγωνίας των φαρμακοποιών που εξυπηρετούμε,  καθώς αυτοί καλούνται να
λειτουργήσουν ως κυματοθραύστες της ανησυχίας ή ακόμη και της αγανάκτησης των
πολιτών αναφορικά με αυτό που αντιλαμβάνονται ως μη «έγκαιρη»  εμβολιαστική
τους κάλυψη.

Στο παραπάνω πλαίσιο, σας παρακαλούμε να εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα για την
εξασφάλιση επιπλέον ποσοτήτων αντριγριπικών εμβολίων και σας προτρέπουμε να
προβείτε σε όλες τις σκόπιμες ενέργειες επικοινωνίας και ενημέρωσης - όπως από τον
εκάστοτε θεσμικό σας ρόλο απορρέει- προκειμένου αφενός να πληροφορήσετε τον
γενικό πληθυσμό για τη σταδιακότητα και τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της
παράδοσης και διάθεσης των αντιγριπικών εμβολίων στην ελληνική αγορά και
αφετέρου να καθησυχάσατε την αγωνία των πολιτών- και δη των ευπαθών ομάδων-
στην περίπτωση που αυτοί εμβολιαστούν μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου.
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Εμείς από την πλευρά μας, συμβάλλουμε στο βαθμό που μας αναλογεί στην ομαλή
εξέλιξη της διαδικασίας και στην ομοιογενή κάλυψη των εμβολιαστικών αναγκών του
ελληνικού πληθυσμού, μέσα από την ακριβοδίκαιη και αναλογική κατανομή των
διαθέσιμων σε εμάς ποσοτήτων αντιγριπικών εμβολίων προς τα φαρμακεία, που
εξυπηρετούμε στις τέσσερις γεωγραφικές περιοχές «ευθύνης» μας (Αττική, Φθιώτιδα,
Κέρκυρα, Ήπειρος), ώστε αυτά να είναι αντιστοίχως διαθέσιμα στους πολίτες με τη
βέλτιστη δυνατή διασπορά και προσβασιμότητα.

Σας ευχαριστούμε και προσβλέπουμε στην άμεση ενεργοποίησή σας, προς
διευκόλυνση όλων των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα διανομής και διάθεσης των
αντιγριπικών εμβολίων, αλλά κυρίως για διαφύλαξη του αισθήματος ασφάλειας και
εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών στο Σύστημα Υγείας, που είναι τόσο απαραίτητο
τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Με εκτίμηση,

Για τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

Ανδρέας Γαλανόπουλος Ελευθέριος Μαρίνος


