Newsletter V
Vážené kolegyně a kolegové,
chtěli bychom Vás v tomto dopise pozvat ke krátkému společnému bilancování nad
uplynulým rokem 2015.

POLP má za sebou necelý rok existence.
Rozptýlili jsme obavy kritiků z toho, že
způsobíme zhoršení nejednotnosti
oboru, naopak se po celou dobu velmi
snažíme nacházet společné řešení
problémů s Grémiem majitelů lékáren,
Českou lékárnickou komorou i dalšími
subjekty, což se navenek nejvýrazněji
projevilo podepsáním společného
memoranda, které otevřelo cestu
k dalším jednáním s pojišťovnami. Naši
úlohu v problému nejednotnosti oboru
vnímáme jako sjednocující. Bohužel se
ukázalo nemožným najít společnou
cestu s Asociací provozovatelů
lékárenských sítí, která se ze společného
jednání o memorandu sama vytratila
poté, co se pokusila separátně na
ministerstvu jednat ve zcela opačném
duchu, konkrétně zažádala o zrušení
signálního výkonu a dala najevo, že o
společně nastíněný postup nestojí. Je-li
strategií řetězců „konsolidace“ sítě
lékáren tím, že chtějí samostatné
lékárny pohltit a využívají k tomu sílu
nesouměřitelného cenového marketingu,
pak se společný postup jeví jako
nemožný a zastírat tuto skutečnost by
situaci nijak neulehčilo.

Zastupujeme 86 lékáren, zejména
malých a pravděpodobně řadu z nich
v současném systému ekonomicky
ohrožených. Děkujeme těm z vás, kteří
jste zareagovali na naši výzvu a poslali
nám data ke statistickému zpracování. I
díky Vám jsme mohli předložit alespoň
mikroanalýzu ekonomické situace
lékáren. Vyplývá z ní, že i v případech,
kdy lékárně neubyl či dokonce mírně
narostl počet obsloužených pacientů a
počet receptů se výrazně nezměnil, musí
čelit přibližně 20 % poklesu zisku
z receptových léčiv, viz příloha 1. Měli
jsme tak na jednáních s pojišťovnami,
kterých jsme se zúčastňovali společně
s komorou a grémiem, argumenty
dokazující, jaká je skutečná situace
lékáren, které zastupujeme. Během
těchto jednání se ukázalo, že vedení
pojišťoven v naší zemi nemá ve
skutečnosti zájem o zkvalitňování
lékárenské péče ve smyslu správného
zacházení s léčivy. Náš apel na nutnost
kultivace systému není akceptován, a to
ani regulací vzniku nových lékáren podle
potřebnosti, ani úpravou systému
odměňování lékárenské péče, které by
posílilo soutěž mezi lékárnami v kvalitě
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služeb. Dokonce nemají zájem ani o
spolupráci při skutečném uplatňování
pozitivních listů v praxi s pro nás
překvapivým odůvodněním, že je
potřebují pouze jako nástroj k vyvolání
revizí úhrad. Tato situace se těžko změní
vzhledem k tomu, že nemáme v rukávu
ani stávku ani hromadný odchod
lékárníků do ciziny a o přijetí našich
požadavků mají rozhodovat lidé sami
zainteresovaní na růstu obchodu
s léčivy.
Podílíme se též na připomínkování nové
rámcové smlouvy s VZP, naše
připomínky si můžete přečíst v příloze 2.
V dalším kole připomínek, které budou
následovat po odmítavé odpovědi
největší české pojišťovny, vyvoláme
společné jednání s ČLnK i GML,
abychom své kroky vzájemně
koordinovali, s největší
pravděpodobností připravíme připomínky
jednotné a společné.
Přes všechna tato úskalí jsme do dalšího
roku odhodláni nevzdávat se a aktivně
hledat další cesty vedoucí k opatřením
potřebným pro zachování svobodného
povolání lékárníka a samostatných
lékáren.
V nejbližším období nás čeká mimo jiné i
argumentace během projednávání
novely Zákona o léku, u níž je již nyní
známa poslanecká iniciativa prosazující
umožnění internetového výdeje
receptových léčiv. Své námitky máme

připravené a použijeme je dle situace ve
správný čas.
Přes nepřijetí lékárenského segmentu
jako skupiny s hlasovacím právem
v dohodovacím řízení jsme stále jeho
registrovanými účastníky
(v Absurdistánu jsou i takové možnosti
zřejmě normální). Chceme se ho tedy
nadále i v roce 2016 účastnit tak, jak
nám bude umožněno. Proto si Vás opět
dovolujeme požádat o důvěru formou
zaslání plné moci k zastupování. Pokud
se rozhodnete nám ji udělit, prosíme,
vyplňte formulář, který najdete v příloze
nebo na www.polp.cz a zašlete na adresu
sídla našeho spolku: POLP z.s.,
Komenského 219, 47154 Cvikov.
Přejeme Vám do roku 2016 hodně zdraví
a také hodně sil k překonávání nesnází.

Za radu spolku POLP
PharmDr. Jarmila Skopová
Ve Cvikově, 2.1.2016
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Souhrnný kalendář činnosti POLPu v roce 2015
12.2.2015 Založení spolku
Poskytovatelé lékárenské péče z.s.
(POLP z.s.)

9.6.2015 Seminář Bezpečné užívání
léků v Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR

12.2.2015 webové stránky
www.polp.cz

17.6.2015 Setkání segmentu
lékárenství - GML, POLP,APLS - s
představiteli ČLnK

19.2.2015 Rozeslání žádosti o plnou
moc pro POLP na Dohodovací řízení

18.6.2015 Jednání na VZP (GML,
POLP, APLS)

25.2.2015 Představení POLPu na
Apatykáři
7.3.2015

Červenec – srpen: Jednání o podobě
společného Memoranda

Newsletter I

12.7.2015 Newsletter IV

27.3.2015 Zalistování POLPu jako
člena Dohodovacího řízení

19.9.2015 Lékárnický sněm v Brně,
účast v panelové diskuzi, dokončení a
podepsání společného Memoranda

27.3.2015 Newsletter II
1.4.2015
Úvodní jednání
Dohodovacího řízení

7.10.2015 Účast v panelové diskuzi
konference PharmaProfit

12.4.2015 Newsletter III

22.10.2015 Jednání na Svazu
zdravotních pojišťoven (ČLnK, POLP,
GML)

21.4.2015 Jednání POLPu s GML a
APLS, založení skupiny poskytovatelů
lékárenské a klinicko-farmaceutické péče
(SPLKFP)

26.11.2015 Jednání na VZP (ČLnK,
POLP, GML)

19.5.2015 Seminář ke Světovému
dni bez tabáku v Senátu Parlamentu
České republiky
26.5.2015
GML, POLP)

6.-7.11.2015 Účast členů rady POLPu
na sjezdu ČLnK a úspěch všech
kandidujících členů POLP do orgánů
komory

Schůze SPLKFP ( APLS,

Prosinec: Řešení smluv mezi
pojišťovnami a provozovateli lékáren

26.5.2015 Seminář v Senátu
Parlamentu ČR na téma Spoluúčast
pacientů - doplatky na léky

Žádání o dodatky
k připomínkám, zaslání připomínek na
VZP
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Příloha 1: Analýza změny úhrad a zisků lékáren z
výdeje léků alespoň částečně hrazených
pojišťovnami
Analýzu provedl POLP na základě ostrých dat, která jim poskytly lékárny z různých míst
České republiky. Jde o lékárny samostatné, neřetězcové a většinou vlastněné lékárníky.
Byla porovnávána data z období leden - srpen 2014 a období leden - srpen 2015. Tato
data byla veřejně prezentována na Lékárnickém sněmu v Brně 19.9.2015.
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Příloha 2: Připomínky POLP k návrhu rámcové
smlouvy s VZP
JUDr. Lenka Havlasová, ředitelka odboru smluvní politiky
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

Věc: Připomínky POLP z.s. k návrhu Smlouvy o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro
zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků
1.připomínka: V článku III odst. 2, písm. g) požadujeme vyjmout poslední větu „ Za tím účelem zabezpečí
v uvedeném rozsahu léčiva, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky tak, aby měl
k dispozici plně hrazené i cenově nejméně náročné výrobky“.
Odůvodnění: tento požadavek není možné v praxi vždy zajistit z důvodu výpadků na trhu vlivem
reexportů a obchodních strategií výrobců.
Tato připomínka je zásadní

2.připomínka: V Článku IV odst. 3 požadujeme, aby Poskytovatel mohl vyúčtovávat recepty 4x v měsíci
v případě předávání dat na elektronickém nosiči nebo v elektronické podobě a nebyl omezován
předáním od určeného data v měsíci.
Text „předává Poskytovatel Pojišťovně spolu s vyúčtováním nejdříve ......... dne v měsíci a .................dne v
měsíci: a) na elektronickém nosiči b) v papírové podobě"
Požadujeme změnit na „předává Poskytovatel Pojišťovně spolu s vyúčtováním 4x v měsíci na
elektronickém nosiči dat či v elektronické podobě“ nebo a 2x do měsíce v papírové podobě“.
Odůvodnění: ekonomika lékáren je založena na týdenní fakturaci od dodavatelů, pro zajištění plynulosti
zásobování obyvatelstva léčivy potřebuje, aby také mohla alespoň v týdenních intervalech účtovat.
Tato připomínka je zásadní

3.připomínka: V článku IV odst. 5 požadujeme úpravu textu tak, aby vyúčtování zápočtu k faktuře ze
strany Pojišťovny muselo být vždy jednoznačné, ke kterému dokladu nebo jeho části se vztahuje.
Odůvodnění: dosavadní praxe vyúčtování zápočtu nebývá v řadě případů srozumitelná a jednoznačně
dohledatelná, přináší nadbytečné problémy s účtováním.
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Tato připomínka je zásadní

4. připomínka: V článku V odst. 5 požadujeme zkrácení lhůty k vyjádření Pojišťovny na 15 dnů.
Odůvodnění : Za standardních podmínek považujeme 15 dnů k vyjádření pro obě strany přijatelné.
Smlouva dále umožňuje z objektivních důvodů prodloužení lhůty na dvojnásobek, delší lhůtu
považujeme z hlediska Poskytovatele za neúnosnou.

5.připomínka: V návrhu smlouvy zcela chybí ustanovení o úhradě výkonu č.09552.
Požadujeme vytvoření verze smlouvy, která obsahuje podmínky úhrady výkonu č.09552
Dosavadní úpravu formou doplňku ke smlouvě považujeme za možnou, v tomto případě žádáme o
zaslání návrhu smluvního dodatku k vyjádření.
Tato připomínka je zásadní

Ve Cvikově 3.12.2015

PharmDr. Jarmila Skopová
předsedkyně POLP z.s.
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