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Zdravotně postižení vítají možnost slevy v lékárnách
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. (STP v ČR z. s.) se dohodl se společností
Česká lékárna holding, že největší lékárenská síť Dr. Max bude uznávat průkazy ZTP pro
poskytování slev z doplatku na léky.
Praha, 31. 3. 2015 - Lékárny Dr. Max poskytovaly až padesátiprocentní slevy z doplatku na
léky od nového roku všem klientům v dětském a seniorském věku. STP v ČR z. s. jako
nezisková organizace, která si klade za cíl hájení specifických potřeb svých členů, usilovala o
to, aby se klientský program v lékárnách Dr. Max rozšířil i na zdravotně postižené. Od března
mohou čerpat výhody ve zmíněné lékárenské síti i oni.
„Jsem ráda, že jsme dospěli k dohodě. Vstřícný přístup lékárenské sítě umožní výhodněji si
pořídit léky zejména těm našim členům, kteří trpí chronickými onemocněními spojeným
s potřebou pravidelného užívání léků“, říká předsedkyně STP v ČR z. s. Helena Klasnová a
dodává: „pro naše členy je to důležité i proto, že mají leckdy oprávněný pocit, že se ocitli na
okraji zájmu společnosti.“
„Na zdravotně postižené jsme se svým slevovým programem mysleli od samého počátku“,
doplňuje ji provozní ředitel lékáren Dr. Max David Mendl, „bylo jen potřeba záležitost
softwarově a organizačně dořešit v rámci naší lékárenské sítě.“ Především bylo potřeba se
dohodnout na tom, na základě kterých dokladů bude nárok na slevu klientovi uznán, což se
nakonec podařilo.
O STP
Počátky vzniku Svazu tělesně postižených v České republice z. s. sahají do roku 1990, kdy po
zrušení Svazu invalidů, organizace sdružující zdravotně postižené osoby bez ohledu na druh
postižení, vzniklo Sdružení zdravotně postižených v ČR. To sdružovalo nově vzniklé
organizace: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR a Svaz tělesně
postižených v České republice. Mezi 2. a 4. dubnem 1990 se v Hodoníně u Kunštátu konala
národní konference nově vznikajícího Svazu tělesně postižených v ČR. Dnes je STP ČR v ČR
z. s. členem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, České rady humanitárních
organizací a je rovněž zakládajícím členem Center pro zdravotně postižené. Má přibližně 50
tisíc členů.
O lékárnách Dr. Max
Síť provozovaná společností Česká lékárna holding, a.s. (ČLH) vznikla v roce 2006 a už o
dva roky později se stala jedničkou na českém trhu. Svou pozici posílila v roce 2012, kdy
majitel ČLH, investiční skupina Penta Investments, uzavřel s německou společností Celesio
dohodu o koupi sítě lékáren Lloyds. Zároveň s tím došlo k převzetí distribuční firmy Gehe
Pharma (dnes ViaPharma). Šlo o největší akvizici na českém lékárenském trhu, kterou vzápětí
schválil i Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Dnes funguje napříč ČR téměř 360 lékáren
Dr. Max. S více než třemi tisícovkami zaměstnanců představují tyto lékárny největšího
zaměstnavatele v oboru. Řetězce lékáren Dr. Max slouží pacientům i na Slovensku a v Polsku.

