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Συνάδελφοι
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Οι τελευταίες εξελίξεις για το θέμα self test είναι ενδεικτικές για τις
προθέσεις τόσο της κυβέρνησης όσον και του ΔΣ του ΠΦΣ.

Θεωρούμε ότι οι πολλές λεπτομέρειες αποπροσανατολίζουν το όλο
θέμα από την στιγμή που η πραγματικότητα ξεπερνά προβλέψεις και
θεωρίες.

Μετά και το τελευταίο Νομοσχέδιο για την διενέργεια των Rapid Test
από τα φαρμακεία έγινε πλέον φανερό από την μια μεριά ότι η
Κυβέρνηση προσπαθεί να αναθέσει έργο στο «νέο» Φαρμακείο έργο
που κανονικά είναι της ΠΦΥ την οποία έχει διαλύσει και από την άλλη
ότι το ΔΣ του ΠΦΣ απλώς είναι διεκπεραιωτής αυτής της πολιτικής.

Έτσι μετά το είπα ξείπα του ΔΣ σήμερα είχαμε και αναλυτικές οδηγίες
για το πώς θα κάνουμε τα Rapid Test στα Φαρμακεία μας

Αρκεί κάποιος να διαβάσει αυτές τις οδηγίες για να καταλάβει το
μέλλον που επιφυλάσουν κάποιοι στο μικρομεσαίο Φαρμακείο .

«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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Για όποιον δεν κατάλαβε η συντριπτική πλειοψηφία των φαρμακείων
την μόνη λύση που έχει για να κάνει τα Rapid  Test  είναι θα στήσει
αντίσκηνο στο πεζοδρόμιο.

Τα «άλλα» φαρμακεία που και το ΔΣ του ΠΦΣ παραδέχεται ότι είναι
πολύ λίγα θα το κάνουν «πολιτισμένα» γιατί θα έχουν τις υποδομές και
θα έχουν και τους χώρους γιατί απλούστατα είναι «σαν έτοιμα από
καιρό».

Σαν ΔΣ  μπροστά σε αυτήν την κατάσταση δεν έχουμε άλλη επιλογή από
το να είμαστε με την συντριπτική πλειοψηφία.

Καλούμε λοιπόν αυτήν την συντριπτική πλειοψηφία των μελών του
Συλλόγου μας να μην ακολουθήσει σε καμία περίπτωση τις οδηγίες του
ΔΣ του ΠΦΣ και να αφήσει το πεζοδρόμιο για τους πεζούς.

Επίσης καλούμε τις λίγους τους ελάχιστους συνάδελφους που ενδέχεται
να έχουν την υποδομή να μην αρπάξουν την ευκαιρία να κανιβαλίσουν
τους υπόλοιπους.

Καλό είναι να μην βιαστούμε να υιοθετήσουμε τα καλούδια της
ελεύθερης αγοράς γιατί μόνο χαμένοι θα βγούμε.

Πάντα υπάρχει ένα ψάρι μεγαλύτερο από το μεγάλο…..

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                               Ο Γραμματέας
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