Vážený pane ministře,
jako místopředseda České farmaceutické společnosti ČLSJEP se na Vás obracím nyní, v době,
kdy české lékárenství prochází velkými změnami a některé chystané (distanční výdej léčiv na recept
přes internet) mohou představovat i potenciální nebezpečí pro celý lékárnický stav. Rozhodl jsem se
Vám napsat po Vašich slovech na volebním sjezdu České lékařské společnosti JEP, na kterém jsem
byl jako delegát, a Vy ve svém krátkém projevu jste vyjádřil ochotu s odbornými společnostmi
spolupracovat. Povolání lékárníka je zatím dle definice wikipedie stále řazeno mezi svobodná
povolání. Bohužel definici svobodného povolání již delší čas nesplňuje. Profese nezávislého lékárníka
je téměř zlikvidována díky tlaku právnických osob "podnikajících" v krásném oboru farmacie.
Vlastnit, provozovat a tunelovat lékárnu v ČR může kdokoli, největším paradoxem je, že onen
mnohdy laický provozovatel je i vlastníkem léčiv. Může s touto komoditou nakládat jako s jakýmkoli
jiným tovarem a hlavně s ní čile obchodovat a kšeftovat. Jako člen čestné rady komory každý měsíc
vidím nejednu kauzu různých "čachrů" s léčivy. Naše komora může potrestat jen lékárníka-odborného
zástupce ale laického provozovatele, který nepravosti provádí, nikoli. Na těchto vlastnických vztazích
nyní asi nelze nic měnit, za 26 let existence privátních lékáren je stav českého lékárenství řečeno ústy
představitelů největšího řetězce lékáren, konsolidován. Dle mého soudu jsou principy soukromého
nezávislého lékárenství v naší zemi téměř zničeny.
Bohužel k tomu přispívají i neustálé změny v práci lékárníka,
který nemá již čas se plně věnovat pacientovi a utápí se v administrativě. Možná i pod tímto dojmem
pak poslance napadají myšlenky na výdej receptových léčiv přes internet. Dobře jsem si přečetl
pozměňovací návrh k zákonu o léčivech poslance P.Nachera k tomuto problému. Oplývá slovy o
nezbytnosti výdeje léčiv přes internet za účelem vyšší dostupnosti léčiv pro tělesně postižené,
vzdálené pacienty, o nižších doplatcích a snížení korupce při výdeji léčiv v kamenných lékárnách atd.
Jsou to argumenty trochu liché, atakující nejnižší pudy falešného sociálního cítění. Mohu ze svých
zkušeností říci, že většina léčiv je vydána přes táru lékárny přímo pacientovi, který dostane potřebnou
radu od lékárníka ( je to jeho povinností dle zákona o léčivech). Na obou farmaceutických fakultách se
stále větší důraz klade na předměty klinická farmacie a farmaceutická péče a tak jsou absolventi skvěle
připraveni na zdravotnickou profesi. Mnoho z nich je pak v praxi znechuceno, jelikož jejich
"řetězcoví" chlebodárci je tlačí k uplatňování různých obchodních praktik neslučitelných s jejich
etickou výchovou ve vztahu k pacientovi i léčivům na fakultách. Jsem členem vědecké rady hradecké
fakulty, tak, myslím, že vím o čem mluvím.
Prosím Vás tedy, pane ministře, z pozice přihlížejícího důchodce,
abyste již dále nedopouštěl legalizaci kroků, které vedou k likvidaci nezávislých lékárníků. Ať aspoň
část kolegů, kteří ještě drží nad vodou své malé lékárny vidí nějaké světélko na konci tunelu. Já jsem
již o tuto vizi přišel před rokem, kdy mě neutěšená situace donutila lékárnu navždy zavřít. Měl jsem to
štěstí, že to souviselo s mým odchodem do penze, ale dnešní situace v českém lékárenství mě z
hlediska perspektivy nenechává klidným. Tak Vám držím palce abyste svými rozhodnutími alespoň
trochu přispěl k záchraně profese lékárníka.
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