Vážené kolegyně, vážení kolegové,
nastává nová éra lékárenství, která bude navždy spjata s novým výkonem farmaceuta. Ptáte
se sami, jak se Vás a Vaší lékárny změny v ohodnocení lékárenské péče dotknou? Kde a jak
se domůžete práv, která považujete za samozřejmá? Kdo Vám pomůže? Není Vám situace
lhostejná? Nechcete dávat plnou moc stávající provozovatelské organizaci, protože jí
nedůvěřujete?
Stejné otázky jsme si kladli i my a jediným řešením pro nás bylo založit pro nás všechny
novou provozovatelskou organizaci.
Kdo jsme?
Poskytovatelé lékárenské péče z. s. - nově vzniklý spolek provozovatelů veřejných
lékáren.
Proč jsme vznikli?
Protože už se nechceme dál dívat na to, jak za nás GML vyjednává a nic nevyjedná.
Co je náš nejbližší cíl?
Zúčastnit se jednání o úhradě výkonu farmaceuta v roce 2016. Oproti GML si nemyslíme, že
diktátu špatně napsané vyhlášky a VZP je třeba ustupovat.
Co potřebujeme od Vás?
Můžete vstoupit do našeho spolku, ale hlavně potřebujeme co největší počet plných
mocí. Nemusíte se bát, že udělením plných mocí někomu jinému než GML se budou tříštit
síly. V dohodovacím řízení vystupují všechna sdružení provozovatelů a nic jim nebrání v tom,
aby své síly spojily. Samozřejmě je naší ambicí získat plných mocí více než GML, protože
nechceme, aby se opakovala situace z letošního ledna, kdy GML bez boje ustoupilo VZP a
dalším zdravotním pojišťovnám. Nevadí, že už jste třeba plnou moc udělili GML. Pokud
nyní udělíte plnou moc našemu spolku, automaticky se tím zruší plná moc pro
GML.
Vyplněnou a podepsanou plnou moc zašlete na adresu sídla spolku :
Poskytovatelé lékárenské péče z. s.
Komenského 219
47154 Cvikov
Za každé IČZ zašlete samostatnou plnou moc.
Co budeme v dohodovacím řízení pro rok 2016 prosazovat?
 Signální kód výdeje léčivého přípravku není výkon dispenzace.
 Limitaci je třeba počítat z receptů za referenční období, vykázaných všem pojišťovnám.
 Limitace musí mít vždy možnost nárůstu
 Signální kód musí být proplacen i lékárnám, které v roce 2014 neexistovaly, popř.
během roku 2014 vznikly nebo "jen" změnily právní subjektivitu.

Co chceme dělat dál?
Do budoucna se chceme rozvinout v plnohodnotný spolek provozovatelů. Pro tuto chvíli ale
věnujeme veškeré úsilí získání a využití mandátu v dohodovacím řízení.
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