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Tisková zpráva

Delegáti XX. sjezdu České lékárnické komory
podpořili
v diskuzi
s ministrem
zdravotnictví
požadavek pacientů na zavedení pevných doplatků
na léky
Hlavními hosty sjezdu byl ministr zdravotnictví doc. Leoš Heger
a jeho náměstek pro zdravotní pojištění Ing. Petr Nosek.
Delegáti
sjezdu
svým
hlasováním
potvrdili
vedoucím
představitelům ministerstva názor pacientů na pevné doplatky
v lékárnách. Stejné doplatky v lékárnách podpořilo 95 %
delegátů a v posledním reprezentativním průzkumu společnosti
SC&C (v říjnu 2010) také 88 % pacientů.
Praha, 8. listopadu 2010 - Ve dnech 5.- 6. listopadu 2010 se konal
v Benešově XX. sjezd delegátů České lékárnické komory (ČLnK).
V diskusi delegátů sjezdu s ministrem zdravotnictví a jeho náměstkem
došlo nejen k vyjádření nespokojenosti pacientů a lékárníků se stavem
současné cenotvorby léčiv v ČR, ale také na konkrétní návrhy řešení. ČLnK
přijala nabídku ministerstva na spolupráci při modelaci dopadu změn
v cenotvorbě a lékové politice a bude se společně s ministerstvem podílet
na přípravě této části zákona. Lékárníci i pacienti dlouhodobě podporují
systém pevných doplatků v lékárnách. V průzkumu společnosti Factum
Invenio z roku 2006 podpořilo pevné doplatky v lékárnách 87 % pacientů,
v letošním průzkumu společnosti SC&C 88 %.
Z problematických oblastí poukázali delegáti sjezdu zejména na situaci při
nevybírání zákonem daných regulačních poplatků za položku receptu a
nulové nebo velmi malé aktivitě dozorových orgánů při vymáhání této
povinnosti. Zároveň poukázali na nutnost řešit situaci, kdy je sociální
aspekt hmotné nouze státem delegován do lékáren, které v mnoha
případech povinně vydávají léky pod nákupní cenou.

Pro další informace:
PharmDr. Stanislav Havlíček, prezident ČLnK:
Mgr. Michal Hojný, viceprezident ČLnK:
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., tiskový mluvčí ČLnK:

www.lekarnici.cz

+420 724 782 632, havlicek@lekarnici.cz
+420 606 649 180, hojny@lekarnici.cz
+420 724 340 769, krebs@lekarnici.cz

Váš lékárník – rádce ve zdraví i nemoci

