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"ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑΣ"
Δημοσιεύθηκε από victoire - 30/04/2010 01:19

_____________________________________

Αγαπητοί Συνάδελφοι, είμαστε στην δυσάρεστη θέση να σας κοινοποιήσουμε ενα παράδειγμα (απο
τα πολλα) ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑΣ!
Πηγή: http://www.mypharm.gr/node/715
Σας παραθέτουμε τα εξής σημεία:
"...Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που γίνει το παρανοϊκο δεν έχουμε λόγο να μείνουμε
μουδιασμένοι και να παραλύσουμε.Πραγματικά δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα.Οι ΣΥΦΑ και ο
ΠΦΣ μπορούν να μονοπωλήσουν την κατασταση σε σημείο όπου ο μόνος που θα χάσει θα είναι οι
αγορέςΑν λειτουργήσουν τα δίκτυα του ΣΥΦΑ συντονισμένα και ο ΠΦΣ ασκεί θεσμικό ρόλο που θα
πλαισιώνει την πολιτική των ΣΥΦΑ τότε καλύτερα κάποιοι να αρχίσουν να κλαίνε από τώρα..
Και ποιοι είναι αυτοί?
...............
2.Οι νέοεισερχόμενοι στο επάγγελμα μιας και πολυ πιθανο η μεριδα των ΣΥΦΑ να παει στα 100.000
ευρω αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση (και έτσι θα πρέπει να γίνει ) για να κοπούν οι ορέξειις αφελών που
πιθανόν να πιστέψουν ότι η αγορά χωράει και άλλα φαρμακεία.Με τον τρόπο αυτό δε θα μπορούν να
συμμετάσχουν στο σχήμα και θα είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν.
3.Οι πολίτες όπου δυστυχώς η υγεία θα μονοπωληθει από εμάς (όχι γιατί το θελήσαμε εμείς αλλά
γιατί οι αγορές μας ώθησαν)
.........
Ο πανελληνιος σε συνεργασία με τους ΣΥΦΑ μπορούν να εδραιώσουν μια εμπορική πολιτική και ένα
περιβάλλον που θα εξαφάνιζε οποιονδήποτε βρισκόταν μπροστά μας.Τόσα χρόνια ο συντονισμός
μας δεν ήταν ιδιαίτερα αξιολογος αφου δεν είχαμε κάποιο εχθρό.και μονοι μας τα
καταφερναμε.Τωρα αν ο εχθρος εμφανιστεί έχουμε σαν επιλογή είτε να τον αφήσουμε να μας φαει
εναν εναν ή να συντονιστούμε και να φτιάξουμε εμείς τα πράγματα όπως τα θέλουμε ώστε να μην
υπάρχει εχθρος ούτε θεωρητικός."
Είναι λυπηρό, απεχθές και αρρωστημένο, αν και τόσο καιρό οι "συνάδελφοι" εχοντες,
προσπαθούσαν να μας πείσουν οτι μας συμπονουν..
ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ
Ευχαριστουμε για την φιλοξενία,
Φαρμακοποιοί χωρίς Φαρμακείο
============================================================================
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Απ:"ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑΣ"
Δημοσιεύθηκε από aioannid - 30/04/2010 16:16
_____________________________________

Προφανώς δεν είμαστε όλοι οι "έχοντες" ίδιοι και το αν έχεις ή όχι φαρμακείο δεν αποτελεί από
μόνο του κριτήριο κατάταξης στους "καλούς" ή στους "κακούς" του χώρου μας.
Επιπλέον, δεν χρειάζεται να μας ευχαριστείτε για τη φιλοξενία...!Είναι υποχρέωση και δέσμευσή
μας να φιλοξενούμε απόψεις οποιουδήποτε, εφόσον παρατίθενται με αξιοπρεπή τρόπο, χωρίς
βωμολοχίες και εκφράσεις που θίγουν την "αισθητική" όλων μας.
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