Newsletter IV
Období od 13. dubna do 12. července 2015 byl POLP účastníkem řady jednání, o
kterých bychom Vás rádi informovali.

Setkání s GML a APLS
Členové Rady POLPu se setkali s čelními
představiteli GML a APLS na dvou
jednáních segmentu farmaceutické péče
dne 21. dubna 2015 a 26. května 2015.
Na prvním jednání se všechny tři
provozovatelské organizace dohodly na
principech společných jednání a
ustanovily si koordinátora za skupinu Mgr. Marka Hampela (vzhledem k počtu
plných mocí udělených GML byl dle
jasných pravidel jednacího řádu jediným
volitelným kandidátem kandidát GML).
Dále si skupina stanovila několik
základních bodů, které budou společně
řešit, případně prosazovat. Především se
všichni shodli na nutnosti prosadit pro
veřejné lékárny nahrazení výpadku
prostředků způsobených revizemi cen a
zrušením regulačních poplatků. Při
jednání se zástupci POLP a GML shodli
na myšlence oddělení obchodní
přirážky distributora a lékárny, zástupci
APLS tuto myšlenku podpořili.

Základním tématem druhého setkání
skupiny, které se konalo 26. 5. 2015,
byla žaloba GML na proces
Dohodovacího řízení a výzva všem
pojišťovnám k jednání. Na tuto výzvu
pozitivně bohužel reagovala pouze VZP,
ostatní pojišťovny buď vůbec
neodpověděly, nebo byla jejich odpověď
odmítavá s tím, že skupina lékárenské a
klinicko-farmaceutické péče není v
Jednacím řádu Dohodovacího řízení
ustanovena - a to i přes doporučení
Ministerstva zdravotnictví, aby jednání s
naším segmentem proběhla. POLP
navrhl koordinátorovi oslovit pojišťovny i
mimo rámec Dohodovacího řízení. Došlo
i na setkání provozovatelských
organizací s ČLnK. Výstupem z něj byla
dohoda o vytvoření a zveřejnění
společného memoranda, které bude
jasně vyjadřovat směr, kterým se chce
celý obor ubírat. Podoba memoranda je
v době psaní tohoto newsletteru
předmětem jednání.

Semináře v parlamentu

je takový, že pohled na lékárníka jako
obchodníka VZP zcela vyhovuje, za
rozhodující považují vedoucí pracovníci
pojišťovny nízkou cenu jednotlivých
léčiv, o zdraví pacienta ani to, zda vůbec
ordinované a pojišťovnou proplácené
léky užívá, nezáleží.
Bližší popis jednání s VZP, které se
uskutečnilo v červnu, si můžete přečíst
zde.

V průběhu května a června se zástupci
POLP zúčastnili tří akcí, konaných na
půdě Parlamentu ČR.
První akcí byla senátní konference
upořádaná k příležitosti Světového dne
bez tabáku. Podrobnější zpráva zde.
Druhou akcí byl seminář v Senátu
uspořádaný Českou lékárnickou
komorou s tématem pro fungování
lékáren, které POLP zastupuje, naprosto
klíčovým – vysvětlit a obhájit potřebu
změny systému cenové regulace léčiv
tak, aby jejím výsledkem byla
předvídatelná spoluúčast pacienta.
K tomuto tématu jsme vytvořili písemný
materiál zde.

Souhrnný kalendář akcí:
21.4.2015 1. schůze segmentu
lékárenství - GML, POLP a APLS
19.5.2015 - Konference ke Světovému
dni bez tabáku
26.5. 2015 2. schůze segmentu
lékárenství - GML, POLP, APLS

Poslední v této řadě byl pak seminář
Bezpečné užívání léků v poslanecké
sněmovně, kde jsme v souvislosti
s výzvami ke správnému zacházení
s léčivy rovněž upozornili na nutnost
úpravy podmínek pro lékárny. Více v
článku Zdravotnického deníku.

26.5.2015 Seminář v Senátu Parlamentu
ČR na téma Spoluúčast pacientů doplatky na léky
9.6.2015 Seminář Bezpečné užívání léků
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
17.6.2015 setkání segmentu lékárenství
- GML, POLP,APLS - s představiteli ČLnK

Jednání s VZP

18.6. schůzka s VZP (GML, POLP, APLS)

Jak jsme již napsali, na výzvu k jednání
reagovala kladně jen VZP. Bohužel i
zástupci této pojišťovny, se kterými jsme
jednali, odmítají chápat profesi lékárníka
jako zdravotníka tak, jak je jejím
skutečným smyslem a jak stanovuje
zákon. Souhrnný dojem z celého jednání

Přejeme Vám pěkný zbytek prázdnin
POLP
Ve Cvikově, 12.7.2015
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