Newsletter I/2016
Naše organizace již funguje rok, za tu dobu jsme se účastnili mnoha jednání s dalšími
provozovatelskými organizacemi, státními institucemi i pojišťovnami. Přijali jsme
pozvání do panelových diskuzí na kongresech a poradách. Jednání dále pokračují,
palčivá otázka změny odměňování lékárenské péče stále není vyřešena, ale instituce se
jí konečně začaly vážně zabývat.

Úvodní jednání Dohodovacího
řízení pro rok 2017 proběhlo
2. února

koordinátor tohoto segmentu má stejná
práva jako ostatní koordinátoři a že mezi
ním a pojišťovnami musí proběhnout
standardní dohodovací řízení. (Více zde)

Z důvodu posunutí termínu vydání nové
úhradové vyhlášky se letošní úvodní
jednání konalo o měsíc dříve. Probíhalo
v jiném duchu než loni a okolo zařazení
skupiny lékárenské péče probíhala více
než dvouhodinová diskuze. Hlasováním
však řada poskytovatelů, především
lékařských povolání, zařazení skupiny
poskytovatelů lékárenské péče do
Jednacího řádu DŘ neumožnila přestože je na neoprávněnost takového
blokování upozornili pracovníci
Ministerstva zdravotnictví i Mandátová
komise. Na svém následném jednání
Mandátová komise Dohodovacího řízení
uznala segment poskytovatelů
lékárenské péče a rozhodla, že

Výroční členská schůze POLP z.s.

V sobotu 6. února 2016 se na konala
výroční členská schůze spolku na adrese
jeho sídla. Schůze byla počtem
přítomných členů i udělených plných
mocí unášení schopná a výstupem z ní
je aktualizované znění priorit, o jejichž
naplnění usilujeme (viz zde) a také
přijatá usnesení s konkrétními úkoly pro
radu i členy spolku (viz příloha
Usnesení).
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Schůzka ČLnK, GML, POLP a
zástupce NL se zástupci MZ 18.
února

dispenzační výkon vzdávali, je
principiálně správný a ani lékaři jej na
rozdíl od jiných lékárenských výkonů
nezpochybňují. Signální výkon a
dispenzační výkon se vzájemně
nevylučují.

Přijali jsme nabídku k účasti na společné
schůzce zástupců lékárníků (ČLnK, GML,
zástupce za NL a POLP) se zástupci
ministerstva zdravotnictví, která se
konala 18. února. Z přijetí, kterého se
lékárnické delegaci dostalo, bylo zřejmé,
že ministerstvo tíživou situaci v
lékárenském terénu chápe, rozumí
našemu požadavku snížit závislost
fungování lékáren na ceně přípravků.

V další diskuzi ovšem zazněly ze strany
ministerstva i takové názory, že lékárny
může ze značné části živit volný prodej
léčiv a doplňků stravy, jejichž ceny na
rozdíl od receptových léčiv rostou, že
stále vznikají nové lékárny a podnikáme
tedy v oblasti, do které se stále vyplatí
vstupovat s podnikatelským záměrem.
Tyto argumenty považujeme za
nešťastné, protože směr, ke kterému
jsou takto lékárny tlačeny, nevede
k ničemu jinému než k neracionální
spotřebě léčiv a s tím spojenými
důsledky.

Úkolem tohoto jednání bylo ujasnit další
cestu k přestavbě systému odměňování
lékáren z čistě maržového na
kombinovaný. Vstupem lékárenského
segmentu do dohodovacího řízení se
sice otevřela cesta ke
skutečnému výkonu dispenzace,
nacházíme se ale na jejím úplném
začátku a víme, že je plná úskalí.
Dokumentaci, limitaci, kalkulaci výkonu
a vše co s tím souvisí je třeba nejen
připravit, ale také obhájit. Uplatnění
výkonu již v roce 2017 by procesně
znamenalo jeho legislativní zakotvení ve
vyhlášce do října 2016 a proces, který
tomu předchází je velmi komplikovaný.
Proto se pro rok 2017 jeví jako
schůdnější varianta zvolit cestu
navýšením současného signálního
výkonu. To neznamená, že bychom snad

Co přinesou další jednání, zejména
v dohodovacím řízení, se ukáže
v příštích měsících.

Uděláme vše, co budeme moci, aby
lékárníci postupovali jednotně.
Koordinátorem segmentu lékárenské
péče je Mgr. Marek Hampl, jednací řád
dohodovacího řízení ale předpokládá
jeho součinnost s ostatními
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poskytovatelskými organizacemi ze
skupiny lékárenské péče. POLP z.s. bude
na těchto pravidlech lpět a vyžadovat
komunikaci s Mgr. Hampelem nejen o
proběhlých jednáních, ale také o
plánovaných krocích koordinátora.

povinni nijak přispívat na činnost svých
zástupců v DŘ. Získávání prostředků
takovou cestou považujeme za
nemístné.

Ve Cvikově dne 14.3. 2016

POLP z.s. se distancuje od snahy GML
požadovat od jejich udělitelů plné moci
pro dohodovací řízení finanční příspěvek
na jejich zastupování. Udělitelé nejsou
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Usnesení spolku Poskytovatelé lékárenské péče
přijatá na výroční členské schůzi 6.2.2016
Členská schůze ukládá
1. Radě POLPu
1. podílet se na přípravě a připomínkování rámcových smluv mezi
poskytovateli lékárenské péče a pojišťovnami
2. požádat členy i udělitele moci o ekonomické podklady pro modelace
pro ohodnocení dispenzace.
3. podat žádost ČFS o vytvoření stanoviska na nezaměnitelnost lékové
formy pro děti a dospělé tak, aby bylo možné stanovit vyšší úhradu u
ekonomicky náročnější lékové formy.
4. vytvořit výzvu Svazu obcí ČR, Krajským úřadům a dalším regionálním
institucím, aby podpořili ohroženou lékárenskou péči v menších obcích
5. uvést do praxe financování spolku také sponzorskými dary, připravit
vzor sponzorské smlouvy a poskytnout ho členům spolku k oslovování
dárců
2. Členům spolku
oslovit další poskytovatele lékárenské péče, aby se stali členy POLP z.s.
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