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Tisková zpráva Grémia majitelů lékáren
Lékárny i pacienti žádají kraje o rovný přístup při dotování   poplatků
Od 1.února 2009 zahájily kraje systém darování či  dotování regulačních poplatků z veřejných rozpočtů krajů na většině území ČR. GML požaduje rovný přístup všech lékáren a pacientů  k dotacím či darům  z veřejných financí.  Lékárna poplatek od pacienta vybere, nabídne mu formulář s žádostí o proplacení poplatků krajským úřadem. Vyplněné žádosti pacientů pak předá hromadně na KÚ k vyřízení. Pokud lékárna pacientovi vrátí finanční bonus ve výši poplatku, pak  bude po KÚ vyžadovat jeho proplacení stejně jako v zařízeních kraje. Na  rozdíl od ostatních zdravotnických zařízení nejsou regulační poplatky příjmem pro lékárny. Lékárny slouží jako inkasní místo finančních prostředků pro stát (DPH) a zdravotní pojišťovny (mají nižší výdaje ze zdravotního pojištění, díky povinnému snížení ceny léku).
Od 1.2.2009 mají pacienti v některých zdravotnických zařízeních na území krajů možnost čerpat různě prezentované dary krajských úřadů v podobě proplacení regulačních poplatků. Vybírání poplatků nařizuje zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění. Systém krajských dotací začal fungovat i v rámci lékárenské péče v ostatních krajích ČR.
 V lékárnách se proto setkáváme s otázkami pacientů, kteří nebydlí poblíž dotovaného zdravotnického zařízení a nechápou, proč se stali méněcennými občany kraje. Proč např. pacienti z Jesenicka, ze sociálně nejproblematičtější oblasti Olomouckého kraje s největší nezaměstnaností, musí platit regulační poplatky, když občané „bohatší “ Hané nemusí? 
„Má zdraví občanů Jesenicka jinou hodnotu než zdraví občanů z regionů Přerovska či Prostějovska? Jedná se o obcházení zákona a dochází tak k nerovnému postavení občanů  a  lékáren před zákonem.“ dodává předseda GML Mgr. Marek Hampel. „ Také v dalších krajích přistoupíme k podávání žalob ke krajským soudům“. 
„Požadujeme“, říká Mgr. Marek Hampel, „aby se problematika poplatků řešila centrálně z příslušného ministerstva a ne na úrovni jednotlivých krajů. Výše popsanou situací se od února 2009 zásadním způsobem mění smysl a význam regulačního poplatku v lékárnách“.
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