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Tisková zpráva

Hrozí výrazné zvýšení spoluúčasti pacientů, zdravotní
pojišťovny se nedohodly na seznamu hrazených volně
prodejných léků
Praha, 16. května 2012 – Česká lékárnická komora upozorňuje na hrozící
nárůst spoluúčasti pacientů. Zvýšení plateb pacientů může odvrátit pouze dohoda
Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a Svazu zdravotních pojišťoven (SZP)
na společném seznamu volně prodejných léků, které by měly zůstat
i po 1. červenci 2012 hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Dosud vytvořily obě organizace své vlastní seznamy, které se však liší.
Postup navržený VZP vyžaduje provedení správních řízení a je prakticky jisté,
že je nelze stihnout před 1. červencem. Pro pacienty by tedy byla výhodnější
principiální shoda na seznamu léků vytvořeném SZP. Bližší specifikace
indikačních omezení by mohly být navrženy až po 1. červenci v rámci správních
řízení. Tento postup podporuje také ČLnK.
Pokud nedojde k úplné shodě, budou z úhrad pojišťoven bez náhrady vyřazeny
i léky pro některé skupiny vážně nemocných pacientů, zejména s onemocněním
slinivky břišní a cystickou fibrózou. Jejich spoluúčast na léčbě by se mohla zvýšit
měsíčně téměř o dva tisíce korun, zároveň by se jim takto vynaložené prostředky
nezapočítávaly do ochranných limitů.
„Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky u nás bylo například
v roce 2010 dispenzarizováno 12 393 pacientů s diagnózou chronického zánětu
slinivky. Pokud se stanou životně důležité léky pro tzv. enzymovou substituční
terapii cenově nedostupné, zhorší se zásadním způsobem nejen kvalita života,
ale zejména zdravotní stav pacientů s tímto onemocněním. To povede k vyšším
nákladům následné léčby,“ říká Lubomír Chudoba a doplňuje, „to se samozřejmě
týká i ostatních důležitých indikací těchto léků, především cystické fibrózy.“
Vyřazení z úhrad by se v případě neshody na návrhu seznamu hrazených
volně prodejných léčiv týkalo i některých dalších frekventovaných skupin léků.
Jedná se především o antihistaminika k léčbě alergií a soli vápníku k léčbě
osteoporózy. Kompletní seznamy najdete v přílohách tiskové zprávy.
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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