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Vážená paní  

Mgr. Irena Storová, MHA 

Ředitelka SÚKL 

Šrobárova 48 

10041 Praha 10 

 

                         

Vážená paní ředitelko,  

Z Vašeho příspěvku „Fakta a mýty o nedostupnosti léčiv v ČR” na Mezinárodní konferenci Ministerstva 

zdravotnictví „Trendy v evropském lékárenství”, konané dne 19. 3. 2019, mimo jiné vyplynulo, že 

 Nedostupnost léčiv není jednoduše definovatelná 

 Nedostupnost léčiv je celoevropský problém 

 SÚKL nemá dostatek validních informací o časové a místní dostupnosti problematických léčiv  

 Medializaci problému osobně nepovažujete za vhodnou formu spolupráce mezi lékárníky 

a lékovým ústavem při řešení tohoto problému 

V každodenní praxi se v lékárnách potýkáme s praktickým dopadem všech těchto skupin problémů, 

nutností řešit je s konkrétními pacienty i s ošetřujícími lékaři a pozorujeme jejich pozvolný nárůst. 

Dovolujeme si Vám proto navrhnout několik, dle našeho názoru, konstruktivních a snadno 

uskutečnitelných opatření, jak tuto situaci řešit, bez nežádoucí medializace. 

1. Zřízení jednoduchého formuláře na webu SÚKL, např. „Hlášení výpadku registrovaného léčiva”, 

prostřednictvím kterého bude kterýkoliv zdravotnický profesionál moci informovat státní ústav o 

nedostatku konkrétního léčiva, v situaci, kdy na problém narazí. 

2. Zřízení krizové telefonní linky jak pro zdravotnické profesionály, tak pro pacienty 

3. Zřízení nové funkcionality e-receptu „Hlášení o nedostupnosti a nemožnosti objednání léčiva u 

distributora do 48 hod.” Ta umožní, aby vydávající lékárník po načtení e-receptu z CÚeR odeslal ALERT do 

CÚER v případě výpadku konkrétního léčiva s nemožností jeho objednání. SUKL tak okamžitě (on line) 

získá data jak o lokální nedostupnosti léčiv, tak o počtu pacientů postrádající svůj lék. Tuto funkcionalitu 

považujeme za smysluplné využití elektronizace  lékárenství a věříme, že přispěje k rychlejšímu řešení 

problému ještě před zavedením tzv. emergentního objednávání léčiv.  

V souvislosti s problematikou nedostupnosti léčiv Vás dále žádáme o stanovisko, výklad či právní názor na 

otázku forenzní odpovědnosti zdravotnických profesionálů, kteří z důvodu nedostupnosti registrovaných 

léčiv jsou nuceni aplikovat alternativní a mnohdy méně vhodné léčebné postupy případně použít 

neregistrovaný léčivý přípravek, za jehož ordinaci dle zákona o léku nesou plnou zodpovědnost nebo  
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v extrémním případě, kdo nese odpovědnost za přerušení léčby, případně poškození zdraví v důsledku 

nedostatku léčiv, která jsou nenahraditelná.  

Věříme, že je našim společným zájmem minimalizovat dopady nedostatků léčiv na zdraví pacientů a že se 

osobně zasadíte o zavedení námi navrhovaných opatření. 

 

POLP z.s. je provozovatelská organizace poskytovatelů lékárenské péče, která zastupuje samostatné 

veřejné lékárny. Hájíme lékárenskou péči jako součást zdravotní péče a výkon profese lékárníka jako 

svobodné povolání.   

  

Dne 21.3. 2019 

PharmDr. Jarmila Skopová 

Předsedkyně POLP z.s. 

skopova@polp.cz 

tel. 723472280 

 

v kopii zasíláme ministru zdravotnictví  Mgr. at Mgr. Adamovi Vojtěchovi, MHA 
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