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Tisková zpráva
Lékárníci požadují navýšení příjmů stejně jako lékaři a stomatologové
V sobotu 19. září se v Brně uskutečnila porada předsedů okresních sdružení lékárníků, předsedů
revizních komisí a čestných rad. Následoval ji sněm České lékárnické komory otevřený celé
lékárnické obci.
Jedním z hlavních témat obou akcí byl způsob financování poskytované lékárenské péče,
zejména veřejných lékáren a jejich zaměstnanců. V důsledku propadu příjmů lékáren jejich mzdy
nejenže již několik let nerostou, v mnoha případech na rozdíl od jiných segmentů zdravotnictví
a v rozporu s prohlášeními ministerstva zdravotnictví o příjmech zdravotníků dokonce klesají.
Řešením je přechod na kombinovaný způsob financování lékárenské péče, který umožňuje na
jedné straně snižovat náklady zdravotních pojišťoven na léky a současně zajistit odpovídající
podmínky zdravotníkům. Podstatou tohoto systému je kombinace odměňování z obchodní
přirážky a současně z výkonu za poskytnutou zdravotní péči.
Lékárníci znovu důrazně upozornili, že jim jako jediným zdravotníkům nebyla přiznána
kompenzace zrušených regulačních poplatků v plné výši, což přispělo k propadu jejich příjmů
v letošním roce, demonstrovaném na konkrétních datech z lékáren. Vyzvali proto ministerstvo
zdravotnictví ke stanovení výše signálního výkonu pro příští rok na hodnotu 30 korun. Tento
krok by měl být prvním směrem k oddělení závislosti příjmu lékárníka na ceně léčivých
přípravků.
Představitelé České lékárnické komory, farmaceutických fakult, České farmaceutické
společnosti JEP, sdružení Mladí lékárníci a provozovatelé lékáren podepsali v reakci na
současnou situaci společné Memorandum o spolupráci lékáren a zdravotních pojišťoven, v němž
vyzvali zdravotní pojišťovny a Ministerstvo zdravotnictví ČR k řešení hlavních témat a
problémů českého lékárenství.

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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