Tiskové prohlášení Grémia majitelů lékáren

Řetězec lékáren Dr. Max zneužívá pacienty při své snaze zastavit reformu zdravotnictví


Praha, 1. července 2011: 	Členové Grémia majitelů lékáren (GML) se důrazně ohrazují proti snahám řetězce lékáren Dr. Max interpretovat přijatou novelu zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jako možný důvod zániku cenové konkurence mezi lékárnami v ČR. Stejně tak považují za nevkusné, znejišťuje-li provozovatel lékáren, tedy zdravotnických zařízení pacienty odkazy na ztráty jejich individuálních cenových výhod.

Členové GML připomínají, že vládní novela zákona č. 48/97 Sb. zakazuje poskytování slev a bonusů pacientům pouze na léky vydávané na recept a současně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem k faktu, že všichni občané ČR si platí zdravotní pojištění za stejných, zákonem daných podmínek, měli by mít také stejné podmínky při výdeji léků, které jsou z tohoto pojištění hrazeny. Pro členy GML je nepřijatelné, aby pacienti byli při svém přístupu k předepsaným a ze systému veřejného zdravotního pojištění hrazeným lékům kategorizováni podle jednotlivých lékáren.

Vládní novela zákona č. 48/97 Sb. zároveň plně zachovává možnost cenové konkurence mezi lékárnami při prodeji léků, které jsou sice na recept, ale nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (např. antikoncepce), dále při prodeji volně prodejných léků bez receptu (např. léky na bolest, na snížení teploty, na žaludeční potíže) a stejně tak při prodeji širokého, doplňkového sortimentu z nabídky lékáren. Žádný zánik konkurenčního prostředí na lékárenském trhu v ČR tedy rozhodně nehrozí.

„Z dennodenních rozhovorů s pacienty v lékárnách víme, že u léků na předpis dlouhodobě preferují stejné ceny i doplatky ve všech lékárnách. Nepřijali systém, který je nutil s receptem obíhat několik lékáren a hledat nejvýhodnější cenu, resp. doplatek. Cenová konkurence by měla mezi lékárnami fungovat při volném prodeji, ale ne při výdeji léků na předpisy. V tomto případě jde totiž proti komfortu a tedy zájmům pacientů,“ říká Marek Hampel, předseda GML.

„Mluví-li zástupci řetězce lékáren Dr. Max o cenové výhodnosti pro pacienty, doporučuji jim zvážit možnost plošného snížení cen ve svých lékárnách pro všechny pacienty ne pouze pro držitele slevových karet. Tento krok bych považoval za projev jejich filantropie a cenové politiky a ne jen pouhého marketingu s cílem kategorizovat pacienty při výdejích léků hrazených z veřejného pojištění. Proti takové filantropii by zákon č. 48/97 Sb. o veřejném zdravotním pojištění samozřejmě nic nenamítal,“ doplňuje Hampel.

„Lékárenský řetězec Dr. Max se svými posledními, účelovými prohlášeními podle mého názoru připojuje ke skupině odpůrců současné reformy zdravotnictví. Její realizace se totiž dotkne i jeho obchodních zájmů. Navíc: odborné studie mluví jednoznačně - výši spotřeby léků ovlivňují kombinace regulačních poplatků za recepty a tzv. ochranných limitů výše spoluúčasti pacientů za časové období. Novela zákona č. 48/97 Sb. regulační poplatky za recept zavedla a roční ochranný limit finanční spoluúčasti pro pacienty zachovává. Domnívám se, že reforma jde správným směrem,“ uzavírá předseda GML, Marek Hampel. 
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