PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE
A HODNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE
E-newsletter České lékárnické komory

3/2015 PROSINEC

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ – STOP KOUŘENÍ

JAK VZNIKÁ DOPLATEK NA LÉK?

Na konci roku často bilancujeme. Jaký uplynulý rok byl, co
vše přinesl, co se nám povedlo více nebo méně. Do dalšího
roku vstupujeme s novými plány, cíli a často i předsevzetími.

Problematika doplatků, úhrad a v podstatě celé cenotvorby
léků je velmi rozsáhlá a poměrně složitá. Na léky vydávané
na lékařský předpis přispívají zdravotní pojišťovny. Jakou
část ceny léku pojišťovna uhradí na konkrétní lék, stanovuje
Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Mezi ta nejčastější patří touha přestat s kouřením. Někdo
poprvé, někdo již opakovaně. Odvykání kouření je náročný
proces. Šance na úspěšné odbourání návyku se ale zvyšují
s pomocí odborníků.
Víte, že se můžete obrátit i na svého lékárníka, aby vám
s odvykáním pomohl?
Díky garantovaným kurzům České lékárnické komory.
Seznam lékáren, odborných center při odvykání kouření,
najdete v přehledném vyhledávači nebo v mobilní aplikaci.
CELÝ ČLÁNEK u

A jak je to dál?
Prodejní cena léku v lékárně se skládá z ceny výrobce,
daně z přidané hodnoty a společné obchodní přirážky
lékárny a distributora léku. Doplatek vzniká, když od
prodejní ceny léku v lékárně odečteme výši úhrady
pojišťovny. Z toho plyne, že doplatek není prodejní cena
léku, jak se mnozí mylně domnívají, nýbrž spoluúčast
pacienta.
CELÝ ČLÁNEK u

JAK SI PORADIT S MIGRÉNOU?

NOUZOVÁ ANTIKONCEPCE

Bolestivý stav, často i chronický, postihuje cévy v mozku.
Příčin migrény je celá řada. I zde platí, že prevence může
pomoci obtíže zcela eliminovat… u

Pilulek „PO“ je na českém trhu několik. Jaké způsobují
interakce s hormonální antikoncepcí a kdy se nemohou
použít? Přinášíme důležitá upozornění... u

LÉKÁRNICE BEZ HRANIC

PLATNOST RECEPTU A POUKAZU

„Na cestování jsou nejlepší návraty domů,“ říká
farmaceutka z Hradce Králové, která se nebála s Lékaři
bez hranic pomáhat na místech, do kterých se většina lidí
podívat nikdy nechce... u

Víte, že recept od lékaře má omezenou platnost? Po jejím
vypršení nemáte nárok na výdej léku ani jeho úhradu
ze zdravotního pojištění? Vyzvedněte si recepty před
Vánocemi včas... u
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