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V Hradci Králové 22. prosince 2005

Vážený pane předsedo vlády,
dovolte nám, abychom se pozastavili nad výroky ministra zdravotnictví Vlády ČR pana MUDr.
Davida Ratha, pronesené v reakci na chystané protesty lékárníků, kterými chtěli vyjádřit svůj
postoj ke změnám marží léků v lékárnách a abychom proti nim protestovali.
Jeho výrok „Pokud by stávkovali dlouho, tak stačí jedna věta v chystaném zákonu o léku a lékaři by
začali sami nakupovat a vydávat léky v ordinacích a lékárny by de facto nemusely fungovat vůbec“

vnímáme jako přímé ohrožení jedné ze součástí léčebně-preventivní péče, jako výraz absolutní
neúcty k profesi, která se významnou měrou podílí na péči o zdraví obyvatel České republiky,
ovšem také jako důkaz naprosté neznalosti dané problematiky.
My, jako představitelé fakulty, která farmaceuty na jejich velmi náročné povolání připravuje,
vnímáme toto prohlášení jako pohrdání nejen naší prací, ale také studenty, kteří se na ni
připravují. Takové výroky ministra vlády poškozují a dehonestují tradiční obor, bez kterého si
při nejlepší vůli nelze představit řádné fungování zdravotnictví, neboť lékárny jsou
neoddělitelnou součástí léčebně-preventivní péče nejen v České republice, ale také v celé
Evropské unii. Je tomu bezpochyby proto, že farmaceuti, na rozdíl od lékařů, mají hluboké
znalosti v oblasti chemie a technologie léčiv, jsou školeni v otázkách skladování a uchovávání
léčiv a léčivých přípravků, ovládají složité zákonitosti chemických i farmakologických interakcí
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a interakcí léčiv se složkami potravy. Jsou tedy, v oblasti léčiv, nezastupitelnými odborníky.
Zbavit český systém zdravotnictví lékáren by bylo neprozíravé a škodlivé, byť se podobné
názory mohou zdát líbivé a jsou jistou částí neinformované veřejnosti akceptovatelné.
Vážený pane premiére, víme, že během středy 21. prosince došlo k dohodě mezi vládou ČR a
Lékárnickou komorou o jednání a společném řešení vzniklých problémů. Velmi bychom
přivítali, nejenom my, jako vrcholní představitelé farmaceutického školství u nás, ale také jako
reprezentanti vysokoškolských učitelů připravujících studenty pro práci ve zdravotnictví, kdyby
k podobným excesům nedocházelo a nebyla tak zbytečně jitřena již beztak velmi vyhrocená
situace. Žádáme Vás, abyste se plnou vahou své osobnosti zasadil za to, že další podobné, mezi
zdravotníky značně nekolegiální, výroky více nepadnou. Věříme, že využijete svou autoritu a
doufáme, že podobná prohlášení z půdy žádného ministerstva, tedy z půdy vlády, jíž předsedáte
a již řídíte, vícekrát nepadnou.
Jsme připraveni, bude-li to zapotřebí a uznáte-li to za vhodné, vstoupit do příslušných jednání
jako nezávislí odborníci a prostředníci a pomoci tak napjatou situaci uklidnit, aby mohla být
posléze vyřešena ku prospěchu občanů této republiky.
V hluboké úctě
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