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Cenotvorba
Na Sjezdu Čtnx byla diskutována špatná situace odměňovánízejména veřejných lékáren'

Cílem Komory společně s provozovatelskými organizacemije odklon závislosti výše odměny
lékáren od ceny léků směrem k fixní odměně za odbornou práci lékárníka (v podobě taxy

nebo výkonu). Mladí lékárníci podporují zavedení kombinovaného modelu odměňování
lékárenské péče, odklon od čistě marŽového modelu tak, aby byla zdŮrazněna odborná

stránka činnostifarmaceuta přivýdeji LP a sníŽena závislost odměny na ceně LP'Za cílovou
změnu cenotvorby povaŽujeme zavedení srozumitelné a předvídatelné spoluúčasti pacientů

formou jednotné platby za léčivé přípravky hrazené z veřejného zdravotního pojištění

namísto různých doplatků'

Výpadky a různé podmínky pro lékárny
Mladí lékárníci povaŽují činnost současného ministerstva zdravotnictví za nedostatečnou.

Chybí reálné řešení výpadků řady léčivých přípravků pro české pacienty z důvodů reexportů,
přehnaného tlaku na ceny a Úhrady LP' Podle našeho názoru by měla existovat povinnost

výrobce zajistit dostupnost léčivých přípravků, u kterých vyuŽívá úhradu ze zdravotního
pojištění a měly by být stanoveny sankce za nesplnění této povinnosti. Situace nedostatku

léků nemá v novodobé historii obdoby.
Dále kritizujeme komplikace při stanovování ceny a doplatku pro pacienty u někteých LP,
odmítáme nutnost skenování receptů pro získání takové ceny LP, která je reálná z hlediska
finanční dostupnosti pro pacienty. Nespravedlivá je nabídka různých cen pro různé lékárny.

Cena by měla být nabídnuta v nejúspornější podobě všem lékárnám!

Celoživotní vzděIáván í
Mladí lékárníci povaŽují poŽadavek profesní organizace, aby lékárníci dokládali povinnost

kontinuálního vzdělávání během své praxe, za oprávněnÝ, a to splněním podmínek

celoŽivotního vzdělávání stanoveného řádem pro celoŽivotní vzdělávání. Za nesporně
základní poŽadavek vnímáme podmínku doloŽení plnění celoŽivotního vzdělávání udělení
osvědčení pro vedoucího lékárníka .

Legislativa
PoŽadujeme prodlouŽení platnosti lékařského receptu alespoň na 30 dní. V praxizejména u
chronické a dlouhodobé terapie (mj' i z důvodu častých výpadků léčiv na trhu nebo pro

pacienty nepředvídatelných doplatků) nastávají potíŽe s pozbytím platnosti receptu 14 dnŮ

od vystavení. Nevydání předepsaných LP po této době platnosti receptu nejen vytváří
nepřrjemné situace v lékárně, časově zátéŽqe pacienta s obstaráním nového receptu, ale
zaléŽuje celý zdravotní systém opakovanou návštevou lékaře pouze pro vystavení nového
předpisu.

Mladí lékárníci se v rámci činnosti pČtnx zasadili o omezení prodeje vyhrazených LP mimo

lékárny' oceňujeme příslib Ministerstva zdravotnictví v zákazu prodeje léčivých přípravků s
obsahem ibuprofenu a paracetamolu mimo lékárny'



Razantně odmítáme snahy někteých ekonomických subjektů o uvolnění výdeje LP
vázaných na lékařský předpis prostřednictvím zásilkové sluŽby. Je to snahou překlonit

finance primárně určené pro zdravotní péči nezdravotnickým ekonomickým subjektům s
jasným dopadem na zhoršení zdravotní péče a obejití nezastupitelné role lékárníka v
dispenzaci LP, lékové kontrole, podpoře compliance v léčbě pacienta, odborné intervenci

lékárníka včas před uŽitím léčiv...

Zákonodárci by si měli být vědomi nezastupitelné role lékáren v primární zdravotnípéči pro

pacienty. Podporujeme proto takový legislativní rámec, který udrŽí dostatečnou sít'

lékárenských zařízení v blízkosti pacientům' Pacienti se mohou obracet ke svému

lékárníkovi, kteý představuje univerzitně vzdělaného, vědecky zaloŽeného odborníka,

nejdostupnějšího poskytovatele zdravotní péče v ČR, společenskou autoritu i nezávislého
poradce pro udrŽení a upevňování zdraví obyvatel.
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