Česká lékárnická komora
Tisková zpráva
Politické hrátky likvidují lékárny
Podle prvních informací z lékáren se potvrdily obavy České lékárnické komory
(ČLnK) o osud lékáren, které dodržují zákon a vybírají regulační poplatky. Propad
jejich příjmů se pohybuje mezi 30 a 70 procenty. Důsledkem je omezování provozní
doby a propouštění zaměstnanců. Již po prvním měsíci nevybírání poplatků se objevilo i
ukončení provozu.
Praha, 11. března 2009 – V důsledku nerovné soutěže s krajskými lékárnami dochází
k vážnému poškozování ostatních lékáren a k ohrožení dostupnosti lékárenské péče pro
pacienty. Zcela beze zbytku se tak potvrzují předpovědi České lékárnické komory (ČLnK).
Vážnou situaci potvrdili i účastníci mimořádného sněmu ČLnK, který se konal v sobotu
7. března 2009 v Ostravě. Na něm se lékárníci jednoznačně shodli, že nadále nechtějí být
zneužíváni k politickému boji. Zároveň konstatují, že pokud nejsou příslušné instituce
schopny zamezit protizákonnému nevybírání regulačních poplatků v krajských lékárnách, pak
je jediným možným řešením úplné zrušení regulačních poplatků za položku na receptu
v lékárnách.
Smutným průkopníkem se stala lékárna v Meziměstí. Tu musí její provozovatelka
v důsledku nerovné soutěže definitivně uzavřít. Pacienti tak přichází o svoji lékárnu, zároveň
ztrácí práci čtyři zaměstnanci. Provozovatelka Marie Pindešová k tomu říká: „Tlak vyvolaný
současnou situací jsme nemohli dlouhodobě přežít. Vzhledem k mým pacientům i
zaměstnancům se jednalo o jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě, přestože z této
situace neexistuje jiné východisko. Nepochybuji o tom, že nás v případě neřešení situace ze
strany státu budou následovat další lékárny.“
Podle Stanislava Havlíčka, prezidenta ČLnK, je naprosto nepřijatelné, aby byli poctiví
občané takto ignorováni státní mocí, aby je politici zcela bezostyšně zneužívali. „Budeme
iniciovat zrušení regulačních poplatků v lékárnách, neboť se místo prvotně deklarovaného cíle
staly pouhým prostředkem politického boje, bez ohledu na důsledky pro občany. Rozhodně
neplní regulační funkci spotřeby léčiv a není jediný rozumný důvod k jejich existenci,“
dodává Havlíček.
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