Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků (SPAE)
Sídlo: Nemocnice na Bulovce, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK, Budínova 67/2, 180 00 Praha 8.
Prvotní registrace dne 18. 5. 1990, pod č.j. VSP/1-494/90R.
Přeregistrace na spolek 1. 1. 2014, Spisová značka: L 361, vedená u Městského soudu v Praze.
Zápis do seznamu pacientských organizací 24. 1. 2022 dle § 113f odst. 3 zákona o zdravotních službách.

Ministr zdravotnictví
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
ID schránky MZ: pv8aaxd

Vážený pane ministře!
Naše společnost se dozvěděla, že na webu SÚKLu se objevil návrh nové vyhlášky, který by
podstatným způsobem zasáhl (=snížil) úhradu za Individuální přípravu léčivých přípravků
(magistraliter).
Chtěl bych Vás upozornit, že chystaná vyhláška může znamenat pro mnohé pacienty, kteří trpí
rozsáhlejšími kožními projevy nemocí (psoriáza, atopický ekzém a další), velký zásah do
rodinného rozpočtu, protože by si museli řadu ručně připravených emoliencií sami platit. Navíc
takový krok zřejmě nic neuspoří, protože u řady nemocných sníží dostupnost léčby a péči o
kůži, což se ve svých důsledcích může prodražit jejich další intenzívní léčbou (včetně
hospitalizace a lázeňské léčby).
Nás, kožních pacientů s psoriázou, ekzémy a dalšími kožními nemocemi, jsou v ČR stovky tisíc,
jsme vážně a trvale nemocní. My nosíme svou kůži na trh dnes a denně. Zasloužíme si dobrou
a finančně dostupnou péči, a to navíc i v současné době, kdy se má schvalovat zákon o snížení
plateb zdravotního pojištění za státní pojištěnce. Všechna dermatologická onemocnění se léčit
a udržovat předem danými (= průmyslově vyráběnými) přípravky nedají, navíc je nelze
používat dlouhodobě.
Obracím se na Vás, pane ministře, s žádostí, abyste apeloval na zainteresované osoby a úřady
a zvážil vše pro a proti zachování stávajícího stavu. Nebráníme se novým pohledům na
zdravotní péči, ale zdá se nám, že úspory ve zdravotnictví by se měly hledat v jiných oblastech.
S přáním pěkného dne
Ing. Josef Pohůnek
prezident Spolku psoriatiků a atopických ekzematiků

Ing. Josef
Pohůnek

Na Vsetíně 2. května 2022

Digitálně podepsal
Ing. Josef Pohůnek
Datum: 2022.05.02
13:12:30 +02'00'

Poznámka:
Jedná se o dokument SÚKL ze dne: 14. 3. 2022, Sp. zn.: SUKLS341858/2021, "návrh opatření obecné
povahy 05-22, kterým se navrhuje stanovení výše a podmínek úhrady magistraliter jinde nezařazených".
(podepsáno elektronicky, odesláno datovou schránkou)
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