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Tisková zpráva

Ministr zdravotnictví je ve velkém střetu zájmu
při přípravě úhradové vyhlášky. Stávkující lékárníci
požadují změnu
Praha, 18. října 2017 - Ministr jako bývalý a budoucí ředitel fakultní nemocnice
obhajuje navýšení mezd pouze v nemocnicích. A to i v době, kdy je v médiích
poukazováno na jejich špatné hospodaření, neprůhledné nákupy přístrojů a rekonstrukce
budov. Ministerstvo zdravotnictví vyžaduje od zdravotníků vysoký stupeň elektronizace,
přitom samo nezajistilo ani tzv. rozklikávací přehledný rozpočet, aby měla veřejnost
možnost kontroly, kam jdou peníze daňových poplatníků.
„Tisková konference ministerstva zdravotnictví potvrdila, že chybí dlouhodobá
koncepce financování zdravotnictví a rezort vede člověk, který mu jako celku nerozumí.
Funkce lékárníků je nezastupitelná, jejich smyslem není prodávat co největší počet léků,
ale zejména poskytovat odborné poradenství pacientům při výdeji léků na lékařský
předpis i bez něj. Osobní kontakt lékárníka s pacientem je pro dodržení správné léčby
naprosto zásadní. Stejně tak je lékárník významným poradcem ve většině případů
samoléčby, kdy je lékárna prvním zdravotnickým zařízením navštíveným pacientem.
Tím vším nejen pomáhá pacientovi, ale ve svém důsledku současně šetří systému
zdravotního pojištění značné prostředky,” řekl Lubomír Chudoba, prezident České
lékárnické komory.
Lékárníci i nadále požadují deklarovanou změnu úhradové vyhlášky a přijetí jasné
koncepce lékárenství v České republice, která zachová i tzv. jedinečné lékárny v obcích
a malých městech a zamezí jejich pokračující likvidaci. K dnešní protestní stávce se proto
připojilo více než 2000 lékáren v České republice.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky.
Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické
komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu
s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů
a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní
zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.
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