Česká lékárnická komora
Tisková zpráva
Vybírání regulačních poplatků v lékárnách se zásadně
nemění
Od dnešního dne vstupuje v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., která mění
systém výběru regulačních poplatků ve zdravotnictví. Některé novinky se dotýkají i
lékáren. Česká lékárnická komora (ČLnK) upozorňuje pacienty, že jsou od nich
lékárníci i podle nového znění zákona povinni vybírat regulační poplatky, bez ohledu na
výši doplatku. Zároveň vyzývá politiky, aby se směrem k pacientům zdrželi matoucích
informací o již tak složitém systému, zejména co se týká nevybírání poplatků u léčiv
s doplatkem.
Praha, 1. dubna 2009 – Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, mění některé limity a započítávání doplatků a poplatků. Největší změny se týkají
dětských pacientů a také pacientů starších 65 let. U těchto dvou skupin se snižuje limit
započitatelných doplatků a poplatků na 2500 Kč/rok. Nově budou do tohoto limitu u pacientů
nad 65 let započítávány i doplatky za podpůrná a doplňková léčiva. Mezi ně patří například
léky pro léčbu žilních onemocnění, krémy a masti k lokální léčbě bolesti či přípravky k léčbě
obezity. Prakticky stejný naopak zůstává systém platby regulačních poplatků, které jsou
lékárníci povinni vybírat od pacientů bez ohledu na doplatek u konkrétního léčiva. Podle
Stanislava Havlíčka, prezidenta ČLnK, je velmi důležité, aby pacienti o této povinnosti věděli
a nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním mezi nimi a lékárníky.
Další proměnou prošel i systém cenotvorby léčiv. Ta je opět o další stupeň složitější a
stává se nepřehlednou nejen pro pacienty, ale také pro mnohé odborníky. Výsledkem je stav,
kdy jsou na jedno konkrétní léčivo různé ceny a doplatky v závislosti na počtu balení na
receptu. Lékárník tak má jen velmi omezenou možnost informovat pacienta předem o
doplatku. Bez použití výpočetní techniky je to prakticky nemožné. Stanislav Havlíček k tomu
dodává: „Jedinou cestou z této situace je i podle pacientů stanovení pevné předvídatelné
spoluúčasti na léky.“
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