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Lékárny jsou připraveny objednávat očkovací látky proti pneumokokům  
Praha, 18. leden 2010: Od ledna letošního roku mohou být děti zdarma očkovány proti pneumokokové infekci. Vzhledem k tomu, že nejužší vedení České lékárnické komory (ČlnK), bez předchozího schválení představenstvem ČlnK a bez ověření informací u kompetentních institucí, opakovaně vydalo tiskové prohlášení k léčivému přípravku na očkování proti pneumokokové infekci, kde uvádí zavádějící a neověřené informace se Grémium majitelů lékáren (GML) ostře ohrazuje proti takovému postupu. GML opakuje, že zásadně odmítá takové šíření neověřených a nepravdivých informací mezi pacienty a zdravotnickými odborníky.  Panika vyvolaná prezidentem České lékárnické komory Havlíčkem mezi rodiči, dětskými lékaři a lékárníky je zbytečná. 
„Na dnes zveřejněnou informaci nejužšího vedení lékárnické komory, musíme jako zástupci provozovatelů lékáren důrazně reagovat. Lékárny jsou samozřejmě připraveny objednat po dohodě s každým dětským lékařem potřebné vakcíny, včetně vakcíny proti pneumokoku. Žádný problém nevznikne ani při vyúčtování vakcíny pojišťovně. Úhrada očkování včetně očkovací látky byla schválena v zákoně o veřejném zdravotním pojištění na podzim loňského roku. Lékař po aplikaci očkovací látky prostě vystaví standardní fakturu za svůj výkon včetně ceny za vakcínu. A pojišťovna mu tuto fakturu proplatí. Garance v podobě Metodického pokynu byly dány samotnou ministryní zdravotnictví při čtvrtečním jednání zdravotního výboru Poslanecké sněmovny a Metodický pokyn bude vydán do konce ledna. Rodiče rozhodně nedoplatí ani korunu“, uvedl mgr. Marek Hampel, předseda představenstva GML.
„Dnešní vyjádření viceprezidenta Hojného a tiskového mluvčího Krebse  si, upřímně řečeno, neumím vysvětlit. Jejich jednání postrádá smysl.  Opakovaně vyhledávají problémy v oblasti lékové politiky, i když je v zákoně přesně uvedeno, že očkovací látka patří k hrazené péči z prostředků veřejného zdravotního pojištění “, doplnil Hampel. 
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