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Συνάδελφοι

Σχετικά με την εξέλιξη που έχει το θέμα με τα rapid test σαν ΔΣ θεωρούμε υποχρέωση
μας να επισημάνουμε κάποια προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν και τα οποία
θα είναι πρώτα απ όλα εις βάρος της Δημόσιας Υγείας και κατά δεύτερο λόγο εις βάρος
της εικόνας του φαρμακείου μας.

Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα της διενέργειας των test ΚΑΙ στα φαρμακεία
μας η άποψη του ΔΣ ήταν ξεκάθαρη.

Πρότεινε να μην τα διενεργούμε κάτω από ένα συγκεκριμένο σκεπτικό το όποιον
δημοσιοποιήθηκε και το οποίον είναι αναρτημένο στο site του Συλλόγου.

Εν τούτοις αν κάποιοι  συνάδελφοι επιθυμούν να συνταχθούν με την άποψη του ΠΦΣ
και να κάνουν τα test επιβάλλεται να τηρούν επακριβώς τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από τον ΠΦΣ.

Συγκεκριμένα στις οδηγίες αυτές αναφέρονται τα εξής:

«Η διαδικασία της δειγματοληψίας θα πρέπει να γίνεται σε χώρο με
ειδικές προδιαγραφές, ώστε να τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας
αναφορικά με τη μετάδοση του ιού.

Επομένως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
φαρμακείων δεν διατηρεί τέτοιους ειδικούς χώρους, η δειγματοληψία θα
πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρο εξωτερικό, με όλες τις απαραίτητες
προφυλάξεις.
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Ο φαρμακοποιός που θα πραγματοποιεί τη δειγματοληψία θα πρέπει καθ’
όλη τη διάρκειά της να φοράει όλα τα απαραίτητα ατομικά μέσα
προστασίας και πιο συγκεκριμένα, ποδιά, γάντια, μάσκα FFP2/N95 ή
ανωτέρου επιπέδου και ασπίδα προσώπου ή ειδικά γυαλιά.

Εάν η δειγματοληψία πραγματοποιηθεί σε ειδικό χώρο εντός του
φαρμακείου, θα πρέπει οι επιφάνειες σε ακτίνα 2m να απολυμανθούν
κατά το ελάχιστο προ και μετά της διαδικασίας.

Χρησιμοποιείτε σε για κάθε διενέργεια test νέο ζευγάρι γάντια.

Μην επαναχρησιμοποιείτε μέρη ή υλικά του kit  του test,  εκτός και αν
υποδεικνύεται ξεκάθαρα αυτή η δυνατότητα από τον κατασκευαστή.»

Όλα αυτά πρέπει να τηρούνται σχολαστικά και είναι εις βάρος της εικόνας του
φαρμακείου αυτά που ακούγονται και τα οποία ειλικρινά ευχόμεθα να μην ισχύουν.

Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι κάποιοι συνάδελφοι έχουν απλοποιήσει για να μην
πούμε ευτελίσει την όλη διαδικασία.

Φαίνεται ότι για αυτούς τους συναδέλφους η ευθύνη και η επιστημονική δεοντολογία
είναι θέμα δευτερεύων μπροστά στην νέα υλη που έχουν μπροστά τους.

Πρέπει όμως να ξέρουν ότι αύριο η πανδημία δεν θα υπάρχει και φυσικά ούτε τα rapid
test και τότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα έχει μείνει από την εικόνα του κλάδου.

Τα τελευταία δυο χρόνια σταθήκαμε όρθιοι στην πρώτη γραμμή και θα είναι κρίμα
τώρα κοντά στο τέλος της πανδημίας για μια αμφίβολη κερδοφορία από τα rapid test
να τα γκρεμίσουμε όλα.

Σαν ΔΣ καλούμε όλους τους συναδέλφους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Δεν είναι δυνατόν να προσβλέπουμε στο αύριο του κλάδου όταν διαχειριζόμαστε
επιπόλαια και απερίσκεπτα το σήμερα.

Δεν αναφέρουμε τίποτα όσον αφορά τις τιμές με τις οποίες γίνονται από κάποιους
συναδέλφους τα test.



Από την στιγμή που «δεχτήκαμε» σαν κλάδος να μετέχουμε στο παιχνίδι στης
ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού όλα επιτρέπονται και όλα καλώς γίνονται.

Με αυτήν την λογική τιμή που ορίστηκε από τον ΠΦΣ δεν είχε και δεν έχει κανένα
νόημα.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που κάποιοι «καλοί» συνάδελφοι αυτοσχεδιάζουν με
τις τιμές με μόνο κίνητρο να διευρύνουν το πελατολόγιο τους.

Ακόμη δεν έχει ακουστεί να γίνονται τα τεστ «δωρεά του καταστήματος» αλλά
δυστυχώς τίποτα δεν αποκλείεται ….

Όλα αυτά τα χρόνια η όποια εμπειρία μας και η όποια καταξίωση μας στο κοινωνικό
γίγνεσθαι έχει βασιστεί στην επιστημονικότητα μας.

Τελευταία αποφασίσαμε να κινηθούμε περισσότερο σαν έμποροι νομίζοντας ότι αυτό
είναι κάτι απλό.

Όσο όμως και να έχουν γίνει φιλότιμες και αξιόλογες προσπάθειες επιμόρφωσης για
αυτό το κομμάτι φαίνεται ότι ακόμη έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.

Αλλά δυστυχώς καθημερινά βλέπουμε μια βιασύνη ….

Ειδικά στην περίπτωση των τεστ η βιασύνη ανταγωνίζεται την προχειρότητα.

Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν καταλάβαμε γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα self
test και τι μεσολάβησε για να δεχτούμε  μετά χαράς να κάνουμε τα rapid.

Για όλες αυτές τις προχειρότητες και ανακολουθίες είμαστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή
θα έλθει ο λογαριασμός.

Θα ευχόμαστε βέβαια αυτός ο λογαριασμός να πάει μόνο στους «κακούς»
συναδέλφους αλλά φοβόμαστε ότι θα την «πληρώσει» το σύνολο του κλάδου.
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