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První nezávislý workshop praktikujících lékárníků ve Vodňanech poukázal na špatnou 

situaci veřejných lékáren, kterou je potřeba, co nejrychleji a systémově řešit. Představil 

novou aktivitu mladých lékárníků pod názvem "Motivovaný spolek myslících 

lékárníků“. 

 

Ve dnech 17. až 19. března se konal 1. nezávislý workshop, lékárnický brainstorming, který 

hledal řešení na stávající neutěšenou situaci malých či středních veřejných kamenných 

lékáren, které jsou stále více podhodnocovány a v rámci špatného systému nemají šanci na 

přežití. Stát by měl svým pacientům zajistit rovný přístup ke zdravotní péči za shodných 

podmínek a to jak topologických, logistických tak i ekonomických na celém území České 

republiky. Nemocný pacient nemá hledat nejlevnější lékárnu a medikaci, ale nejbližší 

možnou lékárnu, kde mu pomůže erudovaný lékárník a poskytne kvalitní službu. V 

malých městech rapidně klesá počet lékáren a to díky nízké přidané hodnotě lékáren (resp. 

jejich odměně za poskytnutí zdravotnické péče), která je vázána jako marže na stále klesající 

cenu preskribovaných léčiv. Stávající řešení je nesystémové a z finančního hlediska 

dlouhodobě neudržitelné a je potřeba rychlá legislativní změna. Diskuzi o zavedení takzvané 

dispenzační taxe, která bude vázána na výdej položky na lékařském receptu a na zavedení 

pevných doplatků na regulovaná léčiva, stávající vláda neustále odmítá. 

 

Vzhledem k tomu, že je situace v lékárnictví kritická, rozhodli se mladí lékárníci zvýšit 

a posílit aktivity České lékárnické komory svoji PR a marketingovou činností. Zakládají 

"Motivovaný spolek myslících lékárníků", jehož smyslem je věcně, mediálně upozornit na 

stávající vážný a neutěšený stav veřejného lékárenství v České republice. Mladí lékárníci 

v jednotlivých regionech budou vyvíjet rovněž větší tlak na státní správu, samosprávu 

a zákonodárce, kteří musejí sjednat nápravu a to na základě ucelené koncepce. Lékárníci 

se inspirují mimojiné i situací v zemích Evropské unie, které dokázaly situaci adekvátně řešit 

ve prospěch pacienta a samotných lékáren. Odborný mediální zástupce z řad mladých 

lékárníků a zástupci v jednotlivých regionech budou pravidelně poskytovat mediální sdělení 

veřejnosti a pokusí se zvrátit neutěšený stav.  

 

Více informací na www.msml.cz 

 

http://www.msml.cz/

