Úvodné slovo

Vážení čitatelia Praktického lekárnictva,
vážené kolegyne a vážení kolegovia!

Dovoľte, aby som sa poďakoval redakcii časopisu Praktické lekárnictvo za možnosť
prihovoriť sa Vám a zaželať všetkým úspešný rok 2018.
Ak sa pozriem na rok 2017, musím konštatovať, že bol emočne plnohodnotný. Na
začiatku sa objavila iskra nádeje v podobe naprávania zámerných pochybení z minulosti,
a síce nádej, že farmaceut bude musieť byť majoritným spoluvlastníkom lekárne. Iskra
koncom roku zhasla, ale nádej zostáva. Týmto sa chcem poďakovať za nás všetkých predstaviteľom SLEK, PharmDr. PhDr. Matejovi Petrovičovi, ako aj ostatným zúčastneným, že
dokázali ponoriť indikačný papierik do lekárenských vôd, aj keď jeho výsledné zafarbenie
signalizovalo kyslosť a vyvolalo negatívnu emóciu. Aj v tomto roku teda pokračujeme
plavbou v mútnych vodách, ale nepotápame sa. Ostatne, na dne by sme našli najskôr chobotnicu, a to nie je príjemný pohľad pre každého.
Keď som počas roka premýšľal nad iným možným riešením, ktoré by prinavrátilo
nášmu stavu slobodu, jediným textom, ktorý ma oslovil a potvrdil moje cítenie, bol článok
od nášho pána profesora Šveca, v ktorom už v tom období jasne pomenoval piliere farmácie
a na ktorý si dovolím priložiť odkaz: https://www.etrend.sk/ekonomika/majitelom-licencie-ma-byt-len-kvalifikovany-farmaceut-diskusia.html. Veľmi ma potešilo, keď sa práve
týmto článkom inšpiroval aj profesor Klimas v príspevku, ktorý odznel na 18. lekárnickom
kongrese v Žiline. Bol to pre mňa návrat k pozitívnej emócii. Je len otázkou času, kedy opäť
ponoríme pomyselný indikačný papierik, a dúfam, že budeme môcť konštatovať, že žijeme
v štáte, ktorý načúva akademickým autoritám, odbornej verejnosti a rešpektuje základy
fungovania spoločnosti. Väčšina problémov v lekárenstve vyplynula z jedného liberálneho rozhodnutia, ktoré preťalo tradíciu, zdravý rozum, a dovolím si tvrdiť, že neprávom
sa možnosť rozhodovať o liekoch dostala niekomu, komu táto kompetencia neprináleží.
Premiér našej republiky pre rok 2018 konštatoval, že ekonomické ukazovatele pre SR
sú viac ako pozitívne a aj napriek kritikom nepristúpi k vytváraniu rezervy, teda k šetreniu.
K tomuto rozhodnutiu sa ťažko vyjadriť, ale jedno z tohto vyjadrenia vyplýva. Pre tento rok
by bolo nemorálne pripravovať reštriktívne opatrenia pre ktorúkoľvek úroveň farmácie.
Práve naopak, po tých rokoch tvrdej a vytrvalej práce, korektnom správaní sa lekárnikov
k vládnej garnitúre, bez štrajkov a nepokojov si zaslúžime participovať na úspechu našej
krajiny v podobe zvýšenia marže na liekoch. Sme síce srdcom Európy, ale srdce nie je až
tak v strede a ľudia v našej krajine si už nezaslúžia doplácať na svoje geografické umiestnenie, najmä keď sú súčasťou vytvárania ekonomického tigra Európy. Zvyšovanie marže
je podľa môjho názoru očakávané, logické, zaslúžené a na mieste.
Spolu s kolegami sme na základe poverenia PharmDr. PhDr. Mateja Petroviča súčasťou tvorby novelizovanej vyhlášky MZ SR číslo 129/2012. S Vašimi prípadnými návrhmi
a nápadmi ma, prosím, kontaktujte.
Verím, že rok 2018 bude pre farmáciu zaslúženým progresom, návratom k hrdosti,
ktorá nám právom patrí, a k tomuto Vám želám veľa energie, vytrvalosti a prítomnosť
lekárenského srdca pri každodennom pomáhaní našim pacientom, obyvateľom našej
krajiny, voličom.
S úctou,
PharmDr. Peter Smieško
Hlavný odborník MZ SR pre lekárenstvo
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