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Bolo raz jedno Kocúrkovo. Rozprestieralo sa na území strednej Európy a susedilo s Poľskom, Českom, Maďarskom, Ukrajinou a Rakúskom. Jedného dňa, presne
to bolo 15. júna 2018, sa spustila v Kocúrkove divadelná hra s názvom Neefektívne
a zadarmo. Hlavnú úlohu hrali a doteraz hrajú lekárnici. A aký má táto hra žáner?
Tragédia? Tragikomédia? Dráma?
Tento dátum znamenal pre lekárne zmenu. Po novele Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 sú lekárne ako zdravotnícke zariadenia povinné
podľa zákona a rozpisu príslušného samosprávneho kraja slúžiť pohotovostnú
službu mimo štandardného pracovného času a to do 22.30. Ako jediní zdravotnícki pracovníci však túto službu vykonávajú zdarma. Platná legislatíva viaže
lekárenskú pohotovosť na ambulantné pohotovostné služby, prax však aj podľa
vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva ukazuje, že ich rozmiestnenie v teréne
je neefektívne. O zmene pravidiel „hry” sa v Kocúrkove však stále len diskutuje.
Lekárnik tak plní svoje povinnosti bez nároku na „honorár” pre zdravie pacienta, hoci podľa prieskumu Slovenskej lekárnickej komory 41 % lekární nenavštívi
ani jeden pacient. A tak lekárnik čaká poslušne na pacienta, pretože je potrebné,
aby štát zabezpečil pohotovostnú službu, veď napokon Ministerstvo zdravotníctva
nedávno oznámilo, že pevné ambulantné pohotovosti dostanú viac financií – konkrétne od 1. marca sa ich mesačný paušál zvýši z doterajších 8 288 € na 9 800 €
za mesiac. Nové nariadenie schválila vláda 20. 2. 2019. A aký mesačný paušál sa
schválil pre lekárnikov? Budú mať zdarma vstup na „predstavenie” „Neefektívne
a zadarmo.” Smutné divadlo.
Aj túto pálčivú tému otvárame v diskusii v rubrike polemika v marcovom čísle
časopisu Lekárnik. „Náklady na pohotovostnú službu nemôže pokryť marža z liekov vydaných počas tejto služby” – upozorňuje na stranách 22 – 23 Mgr. Danka
Vinklerová z lekárne Pri medveďoch, z Vranova nad Topľou v rubrike Zo života
lekárnika.
Okrem toho si môžete prečítať rozhovor s jubilantom, RNDr. PhMr. Jiřím Dlouhým
na stranách 12 – 14.
V marcovom čísle vám tiež ponúkame pravidelné rubriky, v ktorých nájdete užitočné informácie súvisiace s aktuálnymi povinnosťami vyplývajúcimi z FMD
(Falsified Medicines Directive). Nezabudnite aj na možnosť zapojiť sa do súťaže so
spoločnosťou Essity.
Príjemné čítanie
Mgr. Alexandra Pechová
šéfredaktorka, odborno-informačný časopis Lekárnik

