Každý z Vás se může na prosazování našich požadavků aktivně podílet. Nebojme se i nadále kontaktovat své lokální, regionální a celostátní politiky. Aktivně se společensky angažujme, Máme již
celou řadu podporovatelů. Jsme významnou střední třídou společnosti, tak na to buďme hrdí
a vytrvejme v našem jednotném úsilí!

PS: Setkání je sponzorováno společností Pharmos a.s. a bude podáváno občerstvení formou rautu.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Mgr. Aleš Nedopil
předseda Vaši Lékárníci CZ

Mgr. Marek Hampel
předseda GML

POZVÁNKA

Lékárnické
regionální
diskusní večery
2018
nezávislý lékárník

Vážené kolegyně a kolegové,
zastavme manipulaci lobbyingových skupin, které chtějí zlikvidovat tradiční lékárenství v České republice a ovládnout je! Blíží se listopadový sjezd, kdy je důležité, abychom opět
důsledně odmítli právě lobbyingové zájmy obchodních skupin, které naši profesi devastují
a posouvají nás i nadále mimo vyspělé evropské státy, kde je lékárník vnímán jako nezastupitelný
odborník, kde je kvalitní lékárenská péče adekvátně ohodnocena a kde je naprostou samozřejmostí transparentní systém financování léků pro pacienty, tedy stejné, jasné ceny a doplatky,
lékárník zaplacený za výkon. Lékárník není obchodník a obchodníci by neměli i nadále řízeně
likvidovat vlastnictví v rukou lékárníků! Monopolní postavení především ublíží českému pacientovi!

Účast na diskusním večeru je zdarma
a je sponzorováno bohaté občerstvení.

I přes proklamace náměstka Filipa Vrubela, že Ministerstvo zdravotnictví podpoří reformu
lékárenské péče, výsledkem je naprostá neochota cokoliv systémově měnit a zapracování minimálních požadavků lékárníků. Nemůžeme se divit, ještě v roce 2017 obhajoval náměstek zájmy soukromých společností a je tedy ve střetu zájmu! Je otázkou, kdo má zájem podporovat
na takovýchto klíčových místech osoby, které ze samé podstaty nemohou být vnímány jako
transparentní nezávislí odborníci. Tím, že ministerstvo komunikuje pouze s vybranými skupinami osob z našich řad, je zřejmé, že ho posouvá mezi úřady zatížené klientelistickými vazbami,

obhajující zájmy určité skupiny. Tento týden probíhá na ministerstvu Den otevřených dveří pro
veřejnost, nicméně otevřený úřad není o návštěvách a nekonečných schůzkách, kterých lékárnická obec absolvovala na tomto úřadě desítky. Je především o systematické intenzivní práci
a zapracovávání odborných požadavků, které se promítnou do konkrétní reformy lékárenství.
V září proběhl mimořádný sjezd České lékárenské komory, který přijal důležité a závažné
usnesení. Ministerstvo zdravotnictví opět manipulativně zpochybňuje a zlehčuje rozhodnutí
nejvyššího orgánu jakou je právě sjezd delegátů. Považujeme to za bezprecedentní útok, který
má za cíl dále oslabovat nezastupitelnou úlohu lékárníků ve společnosti různými zájmovými
obchodními lobby. Není možné, aby i nadále o lékárnících a lékárenské péči rozhodovali nevystudovaní farmaceuti, ale právníci a ekonomové, bývalí nebo současní reprezentanti finančních
skupin, které chtějí ovládnout obchod s léky a nechápou lékárenskou péči jako službu pacientovi, ale generování zisku. Není možné, aby úřad využíval své PR k útokům proti lékárníkům,
rozhodoval o tom, že nyní bude jednat s majiteli řetězců, jindy když se to hodí zneužije zástupce
nemocničních lékáren. Přestože zde máme oficiální usnesení sjezdu s konkrétními oprávněnými
požadavky, úřad nekoná. Manipulativně hovoří o křičících lékárnících, místo toho, aby ministerstvo předložilo po několika měsících slíbenou reformu k odborné diskuzi, která přinese stabilitu lékárenství a ohodnocení lékárníka za jeho práci. Občané nejsou ani křičící lékárníci ani
zpovykaní Pražáci apod.!
Lékárníci mají primárně chránit zdraví svých pacientů a mají být za svou odbornou práci náležitě
ohodnoceni. Není možné, aby v pracovních skupinách, které připravují důležité zákony a novely
neměli lékárníci většinové zastoupení a nemohli se aktivně podílet na rozvoji lékárenské péče
v České republice. Nyní je systém nastaven jako záměrně složitý obchodní model, který vede
k monopolizaci vlastnictví lékáren, neboť malé lékárny nemohou konkurovat až protiústavně
nastavenému financování lékárenské péče. To se v samotném důsledku obrátí proti pacientovi.
Úředníci jsou placeni z našich daní a mají povinnost zapracovávat objektivní odborná stanoviska
lékárníků. Nestačí se ale potkávat na schůzkách, je důležité smysluplně pracovat!

Ano, lékárníci jsou nyní intenzivně vidět a slyšet! Budou i nadále
obhajovat legitimní nutnou reformu lékárenství už i právní cestou!

Chceme jasně nastavená pravidla:
• stejné koncové ceny a doplatky/přehledný systém financování
pro pacienta
• lékárník ohodnocený za výkon
• smysluplná regulace sítě

Je důležité, aby i někteří kolegové z řetězců a nemocničních lékáren pochopili, že nyní se hraje
o ZACHOVÁNÍ

POVOLÁNÍ LÉKÁRNÍKA/ODBORNÍKA A O JEHO
NENAHRADITELNÉ MÍSTO VE ZDRAVOTNÍM SYSTÉMU, protože

i oni mohou být v budoucnu nahrazeni, neboť to bude ekonomicky výhodnější. I pro ně, pokud
dojde k monopolnímu ovládnutí trhu, to nepřinese žádné benefity!
Dalším velkým tématem je, zda-li jsme schopni jako lékárníci samostatně vést a umět realizovat tzv. profesní politiku směrem ke státní správě. Aktuální mediální kampaň, kterou jsme zaregistrovali na internetu
a na rádiích, nám zajišťuje mimořádnou podporu veřejnosti , umíte toto správně využít?

Přijďte tedy na toto téma diskutovat s námi ze spolku Vaši Lékárníci CZ, se
zástupci z dalších spolků kterými jsou GML, POLP, a lékárníky, kterým jde
o budoucnost naší profese.

TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH DISKUSNÍCH VEČERŮ
Roadshow VašiLékárníci CZ + GML + POLP + další (sponzoring Pharmos a.s.)

čas: od 19.00 hod. do 22.00 hod.
den

datum

místo

úterý

23. 10. 2018

Ostrava, PHARMOS, a.s., Těšínská 1349/296

úterý

23. 10. 2018

Jihlava, EA Bussines Hotel,Havlíčkova 5625/28

středa

24. 10. 2018

Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 385/55

středa

24. 10. 2018

Praha, Hotel ILF, Budějovická 15

středa

24. 10. 2018

České Budějovice, KD Metropol, Senov.náměstí,

čtvrtek

25. 10. 2018

Hradec Králové, Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494/4

čtvrtek

25. 10. 2018

Brno, PHARMOS, a.s., Hudcova 250/72

úterý

30. 10. 2018

Liberec, Centrum BABYLON, Nitranská 415/1

středa

31. 10. 2018

Karlovy Vary, Ventura Pub, Jízdárenská 1459/1

Přihlášky telefonicky operátorky Pharmos Čechy (tel: 800 555 060, 800 555 030)
+ Pharmos Morava (tel: 800 555 010, 800 555 040) nebo e-mailem na
prodej.morava@pharmos.cz a prodej.cechy@pharmos.cz nebo na internetu na webových stránkách www.vasilekarnici.cz.

