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PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Doplněk stravy

VYHRAJ MULTIVITAMINY

inzerce

S datem 1. ledna 2015 nastala v lékárnách řada změn. Bezprostředně se sice týkají lékárníků, 
dopad však budou mít nepochybně také na pacienty. 

Nejobvyklejším očekáváním klientů je, že léky zlevní. Je to pro leto-
šek reálné? DPH na léky klesla z 15 na 10 %. U cenově regulovaných 
léků ke snížení ceny dojde, u volně prodejných však ceny o 5 % kles-
nout nemusí, neboť někteří výrobci s koncem roku jejich ceny zvýšili. 
Lékárníci se domnívají, že úpravy budou spíše kosmetické. 

Kromě výrobní ceny a marže distributora vstupují významně do ko-
nečných kalkulací u regulovaných léků úhrady pojišťoven. Protože ty 
letos nejspíš budou klesat rychleji než ceny léků, projeví se to ve vyš-
ších doplatcích pro pacienty. Bohužel.        

Dobrou zprávou pro klienty je, že s prvním lednem skončily regu-
lační poplatky za recept. Jedním z důvodů je, že neplnily svůj dekla-
rovaný účel, neboť stát nebyl schopen zajistit, aby se vybíraly bez vý-
jimky. Někteří provozovatelé lékáren a orgány regionální samosprávy 
nabízeli klientům kompenzaci. Tam, kde ji nenabízeli, nejednoho 
dlouholetého klienta ztratili. Tyto poplatky navíc vnášely zmatek do 
cenotvorby a přispívaly k  tomu, že lidé začali lékárny vnímat více 
jako obchody, kde jde hlavně o peníze a teprve potom o poskytování 
zdravotních služeb. 

PROVĚŘTE SI , ZDA JE 
SLEVA OPRAVDU SLEVOU

Ústup od praxe „peníze až na prvním místě“ zpět k odbornosti však 
nejspíš nebude úplný a nepovede ke srovnatelným podmínkám výdeje 
léků na předpis ve všech lékárnách. Někteří provozovatelé našli v mar-
ketingových praktikách zalíbení a vrhli se na doplatky. Až 50% slevu 
z doplatku na lék slibují vybraným skupinám, dětem a seniorům. 

Na skutečnost, že se taková výhoda může lehce zvrátit ve svůj pra-
vý opak, upozornil v minulých dnech prezident České lékárnické ko-
mory PharmDr. Lubomír Chudoba: „Kampaň již nezdůrazňuje, že jde 
o slevu z teoretických maximálních doplatků, a už vůbec se pacienti 
nedozvědí, že často lze daný přípravek zaměnit za ‚stejný‘ od jiného 
výrobce a zcela bez doplatku. Vzhledem ke konstrukci slevy se již ne 
zcela překvapivě setkáváme s případy, kdy je lék pro pacienta i po 50% 
slevě na doplatku dražší než v jiné lékárně bez jakékoli ,slevy‘.“ 

Před každou návštěvou lékárny tedy není od věci zapnout počítač 
a hledat a hledat a hledat.

CO JE V LÉKÁRNÁCH NOVÉHO
PhDr. Pavel Taněv, Edukafarm,  Praha


