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on line Τιμοκατάλογος φαρμάκων
Δημοσιεύθηκε από druglist - 13/01/2010 06:43
_____________________________________

Αγαπητέ Φαρμακοποιέ,
με ιδιαίτερη χαρά σου αναγγέλλουμε την δημιουργία της νέας ηλεκτρονικής ιστοσελίδας με όνομα
www.druglist.gr .
Η εταιρία μας πιστή στις αρχές της για ευκολότερη και γρηγορότερη πληροφόρηση σε ότι αφορά τα
φάρμακα , κατασκεύασε αλλά και συντηρεί το πληρέστερο ιστότοπο (site) που έχει σχέση με τα
σκευάσματα που κυκλοφορούν από τον ΕΟΦ .
Το κόστος χρήσης είναι ΜΗΔΕΝΙΚΟ. Δεν υπάρχει καμία χρέωση για την χρήση του ιστοτόπου (site)
από κανέναν χρήστη, επαγγελματία ή ιδιώτη.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται για κάθε σκεύασμα είναι :
Κωδικός ΕΟΦ
Περιγραφή του σκευάσματος
Συσκευασία
Τιμή Νοσοκομειακή *
Τιμή Χονδρική *
Τιμή Λιανική *
Δραστικές ουσίες
Περιορισμοί χορήγησης
Γενικές παρατηρήσεις.
*Η ενημέρωση των δελτίων τιμών γίνεται ταυτόχρονα με την έκδοση τους από το Υπουργείο.
Και όχι μόνο αυτά. Κατανοώντας τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες σου, ενσωματώνουμε :
1)ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ, ξεκινώντας με μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου. Σύντομα δε θα
ενσωματωθούν κι άλλες.
2)ΔΩΡΕΑΝ προβολή του καταστήματός σου και όλων των επαγγελματιών φαρμακοποιών του
κλάδου πανελλαδικά! Συμπεριλαμβάνεται χάρτης της ευρύτερης περιοχής του καταστήματός σου.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σε προτρέψουμε να επιβεβαιώσεις και εσύ την δωρεάν προβολή
σου στη σελίδα: http://druglist.gr/pharmacies.aspx. Για τυχόν παραλήψεις ή ανακρίβειες επικοινώνησε
μαζί μας στο info@druglist.gr.
Ελπίζουμε να μας τιμήσετε επισκεπτόμενος τη σελίδα μας και αξιολογώντας την προσπάθεια μας.
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Αγαπητοί Συνάδελφοι
Η προσπάθειά σας πολύ καλή και ταυτόχρονα χρήσιμη σε όλους. Αποδεικνύεται έτσι πόσο χρήσιμο
μπορεί να είναι το διαδύκτιο στην καθημερινότητα του φαρμακείου.
Απ' ότι είδα η ιστοσελίδα σας είναι ακόμη υπό κατασκευή, με πολλές ελλείψεις. Θα σας πάρει καιρό
μέχρι να οργανωθείτε καλά και να έχετε γρήγορες και έγκυρες πηγές.
Μια πλούσια και έγκυρη πηγή ενημέρωσης, εγκυκλίων, συλλόγων και άλλων ζητημάτων που αφορούν
το φάρμακο είναι η ιστοσελίδα του ΦΣΚ ΚΙΛΚΙΣ. www.fskilkis.gr
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