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Tisková zpráva

Česká lékárnická komora vyzvala ministra Němečka
k řešení propadu příjmů veřejných lékáren
Delegáti XXVI. sjezdu České lékárnické komory žádají rychlé řešení
několikaletého propadu příjmů veřejných lékáren a zavedení kombinovaného
odměňování. Současně žádají zajištění dostupnosti všech léčiv pro české
pacienty ve všech lékárnách.
Praha, 6. listopadu 2016 – Ve dnech 4.- 5. listopadu 2016 se uskutečnil v Institutu pro
veřejnou správu v Benešově XXVI. sjezd delegátů České lékárnické komory. Hlavními
body programu bylo prosazení řešení ohrožené dostupnosti lékárenské péče pro všechny
občany a dostupnosti léků v ČR. „Za poslední tři roky došlo k propadu příjmu lékárenské
péče, který se nejvýrazněji dotkl především venkovských lékáren. Proto potřebujeme
okamžité řešení, které zastaví trend jejich zániku a snižování dostupnosti lékárenské
péče v malých městech," uvedl prezident Lubomír Chudoba.
Segment veřejného lékárenství zaznamenává v posledních třech letech,
po předchozím období stagnace, výrazný propad příjmů od pojišťoven ve výši přibližně
5 miliard korun. Česká lékárnická komora přišla s návrhem na kombinované odměňování
lékárenské péče, které je standardní v ostatních zemích Evropské unie. „Námi navržený
model kombinovaného odměňování zajišťuje výrazně stabilnější financování lékárenské
péče a zřetelněji odděluje náklady na léky, které vykazují významný nárůst zejména
v nemocnicích,“ vysvětluje prezident ČLnK a doplňuje, „ministerstvo ani pojišťovny
nemohou řešit tento nárůst na úkor zaměstnanců lékáren a dostupnosti jejich péče,
kterou každý den potřebují statisíce pacientů. Léky musí být dostupné v každé lékárně
včas a za srovnatelných podmínek ve výši doplatku," dodává Chudoba.
Lékárníci vyjádřili svou připravenost k jednání a vyzývají ministra Němečka i zdravotní
pojišťovny k další spolupráci na zavedení nového systému odměňování lékárenské péče
a tvorbě pravidel vzniku sítě lékáren.
Celé usnesení XXVI. sjezdu delegátů České lékárnické komory najdete zde.

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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