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Zapojení lékáren do projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP)   a Grémia majitelů lékáren (GML) : Očkování proti karcinomu děložního hrdla „ 3 dávky s výhodou“ 
  (Cervarix, Silgard) – aktuální stav k 5.6.2012

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

	stejně jako v loňském roce, i letos zajistilo GML pro lékárníky v ČR zapojení do společného projektu s  VZP „3 dávky s výhodou“. Jedná se o preventivní program určený pro dívky a ženy od 14 do 25 let včetně,  v rámci kterého jim VZP hradí 1.000,-Kč za nákup  očkovacích dávek proti rakovině děložního hrdla a to  v období  od 1.6.2012 do 31.12.2012. Lékárny se registrují do tohoto projektu zasláním názvu lékárny, adresy (ulice, PSČ, město), na adresu  gml@gmlcr.cz . 
	GML zprostředkuje zápis na seznam lékáren, který poskytne VZP k uveřejnění na stránkách www.vzp.cz  a také bude zveřejněn na našich stránkách  www.gmlcr.cz 
	GML projednalo podmínky nákupu očkovací látky Silgard u hlavních distributorů a to v ceně 2.100,-Kč za 1ks. Podmínky pro nákup očkovací látky Cervarix zůstávají v obvyklých nákupních cenách. Klientka VZP  uhradí za všechny 3 dávky očkovací látky cenu garantovanou v rámci programu:


CERVARIX: prodejní cena celkem za celé očkovací schéma je  5. 490,- Kč            (3 × 1.830,- Kč)
SILGARD:  prodejní cena celkem za celé  očkovací schéma je   7.290,- Kč            (3 × 2.430,- Kč) 
Tato podmínka je zásadní a pokud nebude ze strany lékárny dodržena bude z projektu vyřazena!

Postup v lékárně: pojištěnkyně VZP (zákonný zástupce)  si nejdříve  vyzvedne certifikát na pobočce VZP. Zajde k lékaři pro recept  (Cervarix, Silgard)  a následně s certifikátem a receptem navštíví lékárnu.  Postup  v lékárně je následující: lékárna vyplní evidenční list a to  kód certifikátu a zaškrtne políčko s názvem Silgard ( Cervarix se nemusí vyplňovat, jeho nákupní cena je stejná), a objedná pomocí vyplněného evidenčního listu očkovací látku (Cervarix, Silgard) na základě obchodních  podmínek mezi lékárnou a distributorem. Lékárna musí u distributora uvést informaci, že se jedná o akci VZP  „3 dávky s výhodou“. Lékárna zapojením do projektu přijímá podmínky VZP, že nepřekročí cenu očkovacího schématu pro pojištěnkyni VZP dle podmínek VZP,   viz výše.  
Rozhodující je dohoda mezi pojištěnkyní VZP ( musí mít certifikát)  a lékárnou, zda si vyzvedne všechny dávky očkovací látky najednou, či zda bude vyzvedávat očkovací látku v jednotlivých dávkách postupně a to je možné jen  v termínu od 1.6. do 30.6. Dále od 1.7. do 31.12 lze vyzvednout celé očkovací schéma v jedné lékárně najednou. Důležité je informovat klientku o skutečnosti, že si očkovací schéma musí vyzvednout v jedné a té samé konkrétní lékárně. 
Lékárna potvrdí platbu na evidenčním listu ( může být stejné datum v případě nákupu všech tří očkovacích dávek najednou na jeden recept) a vydá daňový doklad o zaplacení očkovacích dávek  pro klientku VZP. Klientka VZP pak odevzdá daňový doklad na přepážce VZP a tato ji proplatí příspěvek. 
	 Pozor dívky od 13 do 14 let mají očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění na základě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
	Sledujte aktuální informace o projektu zdravotních pojišťoven na www.gmlcr.cz a v případě nejasností neváhejte kontaktovat naši organizaci s dotazem a to elektronickou cestou gml@gmlcr.cz 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych využil této příležitosti a požádal Vás o aktivní účast na činnosti Grémia majitelů lékáren.


Grémium majitelů lékáren (GML) je občanským sdružením, které zastupuje lékárníky a provozovatele veřejných lékáren nejen při přípravě podobných akcí, jakou je zmíněný projekt „3 dávky s výhodou“. Představitelé GML aktivně komunikují problémy provozu veřejných lékáren s odbornou i širokou veřejností, ale také se zákonodárci a představiteli státní správy. Svými postoji a připomínkami se tak podílí na přípravě zákonů a dalších právních norem, které přímo ovlivňují podmínky existence a provozu veřejných lékáren v naší zemi. Jen pro připomenutí Vám sděluji, že naše sdružení se v loňském roce zasadilo na základě svých analýz a modelací o podobu cenového předpisu FAR, který přinesl všem veřejným lékárnám zlepšení ekonomické situace a v případě nové taxy laborum narovnání ohodnocení naší odborné práce oproti jiným profesím  a ekonomický přínos pro lékárnu. Stát se členem GML se vyplatí! 

Všichni víme, že tým Leoše Hegera na ministerstvu zdravotnictví připravuje druhou fázi reformy celého systému zdravotnictví v naší zemi. Jen namátkou zmíním  v letošním roce přípravu novely zákona o léčivech, zahájení diskuse „ jak dál v elektronizaci zdravotnictví“, čeká nás zásadní novela zákona o regulaci reklamy na humánní léčiva a mohl bych pokračovat.  Je nezbytné, abychom se my, lékárníci prostřednictvím soustavné komunikace s představiteli státní moci na těchto reformách v maximální míře podíleli. GML o takovou komunikaci usiluje. Hájíme přitom zájmy celého oboru a svým způsobem všech lékárníků v ČR. Žádám Vás, podpořte nás v našem úsilí a staňte se členy GML. 

Žádám Vás, proklikněte si naše webové stránky www.gmlcr.cz , kde naleznete další informace o činnosti GML a o podmínkách  členství. 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, zdravím Vás a přeji hodně úspěchů, 

V Praze dne 5.6.2012 

								Mgr. Marek Hampel
								Předseda představenstva GML 


