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Tisková zpráva Grémia majitelů lékáren

TISÍCE PACIENTŮ ŽÁDAJÍ O ROVNÝ PŘÍSTUP KE ZDRAVOTNÍ PÉČI

Dne 9.3.2009 předali pacienti na krajské úřady v celé ČR prostřednictvím Grémia majitelů lékáren téměř 5000 žádostí o úhradu regulačních poplatků. Lékárny zajistily předání žádostí o krajské dotace na regulační poplatky jednotlivým krajským úřadům. Cílem majitelů lékáren je umožnit všem svým pacientům rovný přístup k čerpání zdravotní péče a lékárnám spravedlivé podmínky při poskytování léčiv. V důsledku rozhodnutí krajských zastupitelů vznikla od počátku roku situace, která je velmi diskriminační pro většinu občanů kraje. Úřady totiž dotují z veřejných financí, tedy z příspěvků všech daňových poplatníků, úhradu regulačních poplatků pacientům pouze v některých zdravotnických zařízeních. Současně se však ukazuje, že velká část pacientů je situací znechucena, a proto poplatky zaplatí, aniž by si dále nárokovali jejich proplacení krajským úřadem.
Grémium majitelů lékáren doporučilo lékárníkům, aby svým pacientům nabízeli k vyplnění žádosti o finanční dar z prostředků kraje. Dar má sloužit jako dotace regulačních poplatků zaplacených za výdej položky léčiva hrazeného ze zdravotního pojištění. V krajských zařízeních jsou pacientům propláceny regulační poplatky z veřejných prostředků z rozpočtu kraje. Cílem Grémia majitelů lékáren je snaha o zajištění stejných podmínek přístupu ke zdravotní péči všem pacientům. Především těm, kteří nebydlí v blízkosti krajského zdravotnického zařízení nebo se např. ze zdravotních důvodů nemohou do krajských zařízení dostavit. 
Žádosti jednotlivých pacientů byly dnes dopoledne předány na podatelny jednotlivých krajů pověřenými lékárníky. „Uvidíme, jak krajské úřady odpoví konkrétním občanům na jejich žádosti. Ukáže se, jak budou naplněny sliby o rušení regulačních poplatků všem občanům v krajích bez rozdílu, odkud pocházejí“ říká předseda Grémia majitelů lékáren Mgr. Marek Hampel. Regulační poplatky jsou řešeny každým krajem jiným způsobem. Vzniká chaos pro lékárny i pro pacienty, který musí s konečnou platností odstranit centrálně stát. „Naší aktivitou se pouze snažíme zmírnit zmatky, které jsme nezpůsobili“, dodává Mgr. Marek Hampel. 
Služba pacientům sběrem jejich žádostí bude pokračovat do doby než se poplatky vyřeší spravedlivě pro pacienty v lékárnách všech regionů. 
V Praze dne 9.3.2009
Kontakt:
Mgr. Marek Hampel, předseda představenstva GML mob. 603 458 883, e-mail: gml@gmlcr.cz, 
U Hranic 3221/14, 100 000 Praha 10
PharmDr. Jan Horáček, nezávislý lékárník, mob. 605970036
Příloha: 
Seznam počtu žádostí podle krajů



PŘÍLOHA:


Seznam počtu žádostí pacientů o dar v krajích


Kraj
Počet předaných žádostí
Pardubický kraj
700 ks
Královehradecký kraj
650 ks
Moravskoslezský kraj
2.635 ks
Olomoucký kraj
840 ks
Vyhodnocení
4.825 ks



