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ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παραγγελιών Ι.Φ.Ε.Τ.

Οι    φαρμακοποιοί    των    δημόσιων    νοσοκομείων,    μέλη    της
Πανελλήνιας     'Ενωσης     Φαρμακοποιών     Νοσηλευτικών     Ιδρυμάτων

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.), έχουμε πρόσφατα λάβει ενημέρωση από το Ι.Φ.Ε.Τ., χωρίς

κάποια   προηγούμενη   Θεσμική   επικοινωνία   ή   συνεργασία,   για   την
αποστολή  των  παραγγελιών  μας  μέσω  μιας  ειδικής  πλατφόρμας,  που
έχει  υλοποιήσει.   Μάλιστα,  σε  προφορική  επικοινωνία  με  το  τμήμα

παραγγελιών  του   Ι.Φ.Ε.Τ.,   μας  έχει  αναφερθεί   ότι   δεν   Θα   δέχονται

παραγγελίες φαρμάκων με άλλο τρόπο πέραν της ιτλατφόρμας αυτής.

Παρότι οι υπηρεσίες του  ΙΦΕΤ επικαλούνται τη  διευκόλυνση  και

την  καλύτερη  εξυπηρέτησή  μας,  τα  νοσοκομειακά  φαρμακεία  έχουν

ήδη  διαμορφωμένα πληροφοριακά συστήματα και διαδικασίες για την
δημιουργια και αποστολή παραγγελιών μέσω νόμιμων οδών (emαί1) και

στην   πράξη    η   υποχρεωτική   χρήση   της   πλατφόρμας   αυτής   μας

αναγκάζει σε διπλή και ανούσια εργασία.

Τα  φαρμακεία  των  δημόσιων  φαρμακείων λειτουργούν  συνήθως



με  μεγάλες  ελλείψεις  rτροσωιτικού,  που  πολλές  φορές  δεν  αρκεί  ούτε

για τις βασικές αρμοδιότητες, που προβλέιτει η νομοθεσία και απαιτούν
οι  ανάγκες των  ασθενών.  Η  ιτανδημία  έχει  επιδεινώσει την  κατάσταση,

καθώς  οι  απαιτήσεις  έχουν  αυξηθεί  και  έχουν  προστεθεί  σημαντικές

και   επιτακτικές   εργασίες.   Οτιδήποτε   εrτιβαρύνει   τη   λειτουργία   των

νοσοκομειακών    φαρμακείων,    Θα    ιτρέπει    να    είναι    rτροαιρετικού

χαρακτήρα και να διασφαλίζει ότι δεν Θα διαταραχθεί η ήδη  ευα{σθητη

ισορροιτία.  Εξάλλου,  αν  υπάρχει  σωστή  συνεργασία,  είναι  δυνατόν να

υπάρχουν τεχνικές λύσεις,  rτου να ικανοιτοιούν όλες τις ανάγκες.  Προς

την κατεύθυνση αυτή  Θα πρέπει να διερευνηθεί η ιτιΘανότrιτα επίτευξης

διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων

με την πλατφόρμα του ΙΦΕΤ.
Μέχρι    να     βρεθούν    αυτές    οι    λύσεις,     οι    νοσοκομειακοί

φαρμακοποιοί   Θα   συνεχίσουμε   να   χρησιμοποιούμε   όλους   τους
νόμιμους   τρόπους    (μηχανογραφικά   συcπήματα   νοσοκομείων   και
αποστολή παραγγελιών μέσω emαίι) που προβλέrτει η νομοθεσία, για να

επικοινωνούμε  τις  παραγγελίες  των  φαρμακείων.  Ζητούμε  συνάντηση

μαζί  σας  για  να  συζητήσουμε  μεταξύ  άλλων  κοινών  Θεμάτων  και  το
ιταραπάνω Θέμα και να καταλήξουμε σε μια εποικοδομητική λύση για
όλους.

Με τιμή για το Δ.Σ.,

Η  Γενική

Βασιλική Παπανδρέου


