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Tisková zpráva

Česká lékárnická komora nemůže tolerovat porušování
zákona
Praha, 24. listopadu 2011 – Česká lékárnická komora se k bonusové politice
a jiným marketingovým metodám provozovatelů lékáren obvykle nevyjadřuje.
V reakci na článek o zákazu bonusů za recept předložený pacientem v lékárně,
zveřejněný na iDNES.cz 24. 11. 2011 pod názvem „Lékárny nebudou smět dávat
bonusy za recept, ale jen tři měsíce“, ovšem považuje za nutné upřesnit a doplnit
některé informace. Jedná se o zákonný zákaz, který jsou, stejně jako ostatní
právní předpisy, povinni dodržovat bez výjimky všichni provozovatelé lékáren.
Česká lékárnická komora nemůže a nebude tolerovat snahu žádného ze svých
členů ani jiných provozovatelů lékáren zákonem definovaný zákaz jakkoliv
porušovat. Pro úplnost je vhodné dodat, že podle právního názoru ČLnK zákaz
bonusů nezahrnuje zákaz slevy z ceny léčivého přípravku vydaného na recept,
pokud provozovatel cenu přípravku ve své lékárně sníží bez ohledu na to, zda
bude přípravek vydán na recept s úhradou od zdravotní pojišťovny nebo jinak.

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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