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Vyjádření České lékárnické
zdravotních pojišťoven

komory

(ČLnK)

k

rezervám

Praha, 6. srpna 2019 – Na účtech sedmi zdravotních pojišťoven v současnosti
leží nevyužité finanční rezervy ve výši 55 miliard korun. Všeobecná
zdravotní pojišťovna (VZP) nově oznámila, že uvolní ještě letos na podporu
zdravotnického systému přibližně dvě miliardy korun navíc. Podle ředitele
VZP půjde zhruba 800 milionů do nemocnic, 900 milionů do ambulantní
lékařské péče a zhruba 120 milionů na zajištění dostupnosti péče
v regionech. Na podfinancovanou lékárenskou péči ale VZP úplně
zapomněla.
„Vedle peněz určených pro nákup tzv. centrových léků v nemocnicích je potřeba
finanční prostředky z rezerv směřovat také do samotných lékáren, na zaplacení
nových, velmi nákladných administrativních povinností spojených s ověřováním léčiv
a odborných úkonů ,“ říká prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.
K tématu spravedlivého využití finančních rezerv zdravotních pojišťoven se již dříve
vyjádřili prezidenti České lékárnické komory, České stomatologické komory a České
lékařské komory. V prohlášení vydaném po schůzce s předsedou vlády a ministrem
zdravotnictví (konané dne 28. 6. 2019) se prezidenti shodli, že je potřeba, aby
finanční prostředky poskytnuté nad rámec dohodovacího řízení byly rozděleny
rovnoměrně. „Nesmí dojít ke znevýhodnění soukromých lékařů, stomatologů
a lékárníků vůči státním a krajským zdravotnickým zařízením, která na rozdíl od
soukromých podnikatelů dostávají na investice i provoz nejrůznější dotace,“
upozorňuje prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.

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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