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Je to asi téma dost svárlivé, chvilku se váhy pÅ™iklánÄ›jí na tu, chvilku na druhou stranu. Ale jak je to opravdu? Díky za
odkaz na Ä•lánek, který sem strejda vloÅ¾il. Je v nÄ›m pohled "manÅ¾ela lékarnice". Ale: pod Ä•lánkem je také pomÄ›rnÄ›
vá&scaron;nivá diskuze, ze které jsem si dovolila ukrást pár z opravdu mnoha otázek. Sama odpovÄ›di nevím a je mi
dost líto, Å¾e to nikdo oficiálnÄ› a vÄ›rohodnÄ› vysvÄ›tlit nehodlá...

- KdyÅ¾ to spoÄ•ítám, tak mám ve svém okolí v pohodlném dosahu deseti minut pÄ›&scaron;í chÅ¯ze osm lékáren
(Praha). Z toho jich po roce 1989 pÅ™ibylo pÄ›t. KdyÅ¾ jdu kolem, tak kromÄ› období chÅ™ipek a viróz je uvnitÅ™ kaÅ¾dé ma
jeden zákazník. TakÅ¾e nÄ›co nefunguje, protoÅ¾e kdyby to takhle vypadalo napÅ™íklad v potravinách, tak tÄ›ch obchodÅ¯ je
dnes tÅ™etina. Z Ä•eho ty lékárny Å¾ijí?
- RozhodnÄ› lékárny nevypadají jako provozovny pÅ™ed krachem - nové výlohy, nové vnitÅ™ní vybavení, nové a je&scaron;tÄ
intenzivnÄ›j&scaron;í osvÄ›tlení. PÅ™ed krachem to vypadá jinak, uÅ¾ nám tu v okolí skonÄ•ilo hodnÄ› prodejen a vÅ¾dy to pr
stejnÄ›, prodejny chátraly, ubýval sortiment i perzonál aÅ¾ to jednoho dne bylo zavÅ™ené.
- Mam lekarnici sestru. Na druhou stranu nemam pocit, ze by slo o nejak vyjimecnou cinnost nad jine postavenou. A
nemam pocit, ze bych se az tolik flakal, take jsem musel vystudovat vysokou skolu (prava), take jsem musel udelat
rigorozni zkousky a take,jednim skrtnutim pera mohu nadelat paseku v lidskych osudech. I kdyz ne zrovna vydanim
spatneho leku, ale vydanim spatneho rozhodnuti. A to nemluvim a sve zene, jez take po vysokoskolskem studiu (vodni
stavitelství) jednim spatnym vypoctem muze zabit lidi treba padesat a polovinu pracovni doby travi v terenu, v mrazu
zime, pri ruznych merenich atd. - Ale jeden drobny rozdil tu je - sestra nastupovala za 26 000 a nyni ma 38000, pricemz
jsou tam "lekarnice" dve a dalsi 4 osoby "nizsi" a jeji sefova (soukromnice) ma cisty vydelek okolo 120 - 140 000 mesicne.
Ja nastupoval za 16 000 hrubeho a nyni mam 22 000 (po 5 letech) a manzelka nastupovala v soucasne dobe za
smesnych 15 000.
- Kolik lékárníkÅ¯ vás upozorní pÅ™i výdeji lékÅ¯ ovlivÅˆujících pozornost, Å¾e není vhodné Å™ídit? A budete takové upozornÄ
dodrÅ¾ovat? I kdyÅ¾ vám lékaÅ™ Å™ekl, Å¾e mÅ¯Å¾ete? A jak to vÄ›dÄ›l, Å¾e zrovna vás to neutlumí a nÄ›kam to nenapál
lékárníkÅ¯ vás upozorní, kdyÅ¾ si kupujete obyÄ•ejný Paralen na sraÅ¾ení teploty, Å¾e není dobré ho kombinovat s ostatními
pÅ™ípravky proti chÅ™ipce typu Coldrexu nebo Panadolu, protoÅ¾e obsahují vlastnÄ› totéÅ¾ a paracetamol se nemá pÅ™ehá
Mj. MF Dnes dÄ›lala v Praze provokaÄ•ku, &scaron;li s recepty na tÅ™i léky, které by mohly zpÅ¯sobit selhání ledvin (statin,
aminoglykosidové ATB, cyklosporin A). 7 z 10 lékáren by tuto kombinaci vydalo.
- No, jak to vidím z druhé strany: u nás na malém mÄ›stÄ› (cca 14000 lidí) máme zhruba následující poÄ•ty: prodejna knih
1x, papír/hraÄ•ky 3x, elektro 3x, drogerie 4x, herna 5x, lékárna 5x. Chápu, Å¾e provozovat lékárnu je asi Å™ehole, ale proÄ•
tedy je u nás tolik Å™eholníkÅ¯? ProÄ• neprodávají tÅ™eba kníÅ¾ky? Nebo hraÄ•ky? Navíc na rozdíl od dal&scaron;ích prodeje
lékárny zavírají nejpozdÄ›ji v 17:30 (nÄ›které mají do 16:00). Nebo jiné vÄ›c: naivnÄ› jsme 24.12. chtÄ›li nÄ›jaký sirup proti
ka&scaron;li pro dceru (holt zaÄ•al ka&scaron;lat na &Scaron;tÄ›drý den). V&scaron;ude zavÅ™eno. V&scaron;echny lékárny
se dohodly a otevÅ™ely hrdÄ› v pondÄ›lí 29.12. Do té doby jsme tady mÄ›li prostÄ› smÅ¯lu. Inu v&scaron;e pro zákazníka. TakÅ
obhajoba toho, jak to mají v lékárnách tÄ›Å¾ké, u mÄ› opravdu nepadá na úrodnou pÅ¯du.
- Pozor, nemylte se, pokud napÅ™. babiÄ•ka doplácí 2000 na léky, nezapoÄ•ítává se do limitu 5000 celé 2000, ale jen
doplatek do nejlevnÄ›j&scaron;í léku na trhu. TakÅ¾e tÅ™eba 500. JenÅ¾e babiÄ•ka nejlevnÄ›j&scaron;í lék nesnese, tak si mu
doplatit více.
- Jinak k doplatkÅ¯m: V&scaron;echny doplatky se nezapoÄ•ítávají. Uznávané jsou jen takové Ä•ástky, za které lze získat
nejlevnÄ›j&scaron;í lék se stejným úÄ•inkem, jako lék pÅ™edepsaný lékaÅ™em. Proto od ledna mohou lékárníci nabídnout
pacientovi lék podobný tomu, který pÅ™edepsal lékaÅ™ a který je s niÅ¾&scaron;ím doplatkem. KdyÅ¾ v&scaron;ak lacinÄ›j&s
lék nezabere, má pacient smÅ¯lu. Na stíÅ¾nosti nebude brán ohled, protoÅ¾e to bylo jeho rozhodnutí. ÄŒástku, o kterou
pÅ™ekroÄ•í souÄ•et obÄ•anem uhrazených zapoÄ•itatelných regulaÄ•ních poplatkÅ¯ a zapoÄ•itatelných doplatkÅ¯ limit 5 000 KÄ
zdravotní poji&scaron;Å¥ovna povinna uhradit do 60 dnÅ¯ po ukonÄ•ení kalendáÅ™ního Ä•tvrtletí, v nÄ›mÅ¾ byl limit pÅ™ekroÄ
znamená dosáhnu-li limitu v dubnu,mám nárok na vrácení cca Ä•ervenec,srpen
- Pokud v&scaron;ak lékaÅ™ oznaÄ•í recept na lék razítkem "NezamÄ›Åˆovat", lékárník musí toto doporuÄ•ení plnÄ› respektova
V takovém pÅ™ípadÄ› poji&scaron;Å¥ovny zapoÄ•ítají celý doplatek do pÄ›ti tisícového roÄ•ního limitu. KdyÅ¾ pacient tento lim
lékaÅ™ské poplatky a za recepty pÅ™ekroÄ•í, poji&scaron;Å¥ovny pÅ™eplatky Ä•tvrtletnÄ› vrátí. Ale lékaÅ™i jsou v jejich roz
zda toto razítko pouÅ¾ít velice omezeni. Vyhlá&scaron;ka Ministerstva zdravotnictví pÅ™ísnÄ› urÄ•uje, Å¾e doplatky za léky
oznaÄ•ené razítkem "NezamÄ›Åˆovat" se zapoÄ•ítávají do limitÅ¯ úhrad za jednoho pacienta a pÅ™ekroÄ•ení tohoto limitu zapla
lékaÅ™ ze svého!!! NU, JE TOHO PLNO.... tak snad to nÄ›kdo - Ä•asem - vysvÄ›tlí... d@niela

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 9 May, 2021, 08:35

