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Tisková zpráva

Lékárníci na XXIII. sjezdu zvolili nového viceprezidenta
a vyjádřili znepokojení nad kritickou ekonomickou situací
venkovských lékáren
Praha, 11. listopadu 2013 – Ve dnech 8. - 9. listopadu se v Jihlavě uskutečnil
XXIII. sjezd delegátů České lékárnické komory. Jedním z hlavních bodů jednání byla
volba viceprezidenta komory, kterým byl zvolen vedoucí lékárník IKEM Mgr. Michal
Hojný. Dalšími body programu bylo schválení rozpočtu komory, některých změn
stavovských předpisů a diskuze s pozvanými hosty. Hlavními hosty jednání byli ředitel
SÚKL MUDr. Pavel Březovský, MBA, děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., zástupci ministerstva zdravotnictví a Svazu
zdravotních pojišťoven.
Diskuze delegátů i přijaté usnesení sjezdu se věnovaly především současné situaci
v oblasti financování zdravotnictví, zejména lékárenské péče. Na jedné straně jsou
na lékárny kladeny stále vyšší finanční nároky v důsledku zdražování některých vstupů
a povinností zavádět nové technologie, na straně druhé se začínají především menší
lékárny zajišťující dostatečnou hustotu sítě v periferních a venkovských oblastech
výrazně potýkat s finančními problémy. Řešením je celková změna financování
lékárenské péče, která by omezila závislost příjmu lékáren na ceně vydávaných léčiv, jak
je tomu dnes. Delegáti sjezdu ve svém usnesení odmítli také případné zavedení
registračních pokladen v lékárnách, neboť již dnes každá lékárna disponuje skladovým
systémem léků umožňujícím jejich sledování kontrolní autoritou včetně kontroly
dodržování cenové regulace a pohybu jednotlivých léčiv.
Sjezd komory upozornil i na trvalé problémy s reexportem některých léků
do zahraničí a jejich následným nedostatkem pro pacienty v České republice. Řešení
spočívá v legislativních změnách, které se pokusí ČLnK prosadit v co nejbližší době. Jejich
podstatou by mělo být zavedení možnosti zákazu vývozu léků, jejichž dostupnost pro
české pacienty je výrazně omezena.
Delegáti sjezdu vyjádřili v diskuzi s hosty připravenost ČLnK k přípravě nového
systému odměňování lékárenské péče a legislativních změn vedoucích k potlačení
reexportů léčiv.
Reportáž ze sjezdu najdete zde.
Usnesení delegátů XXIII. sjezdu najdete zde.
Priority ČLnK pro období 2014-2017 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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