Věc: Žádost o odmítnutí senátního pozměňovacího návrhu novely zákona 378/2007

Vážená paní poslankyně, pane poslanče,
dle veřejně dostupných informací má být v nejbližších týdnech ve zdravotním výboru a posléze
ve sněmovně projednávána novela zákona 378/2007 o léčivech, kterou vrací senát zpět sněmovně
s pozměňovacím návrhem (senátní tisk č. 5).
Jako organizace zastupující provozovatele nezávislých lékáren se na Vás obracíme s žádostí o
odmítnutí senátního návrhu, který zcela ruší původní záměr legislativní úpravy směřující ke zmírnění
problémů s dostupností léčiv pro ambulantní pacienty. Nahrazení lhůty dvou pracovních dnů pro dodání
objednaného léku pojmem „bez zbytečného odkladu” považujeme pro řešení tohoto problému za zcela
nevhodné. Dává totiž distributorům a výrobcům velký prostor dodávky léčiv odkládat pod nejrůznějšími
záminkami, jejichž přezkoumatelnost v konkrétních případech je prakticky nemožná. Naproti tomu
konkrétní lhůta, zakotvená v původní poslanecké novele, je zcela jasná a její případné nedodržení může
být způsobeno jen nepřítomností léčivého přípravku na skladě.
V lékárnách skutečně stále marně očekáváme zlepšení plynulosti dodávek řady léčiv. V každodenní
praxi se potýkáme s důsledky dlouhodobě neřešeného problému výpadků řady běžně předepisovaných
přípravků. Vnímáme snahy výrobců, distributorů a bohužel i ministerstva zdravotnictví tento problém
bagatelizovat. Nepřerušení léčby chronickým pacientům mnohdy zajišťujeme s vynaložením velkého úsilí a
hodin času, někdy i bezvýsledně. Naši námahu ocení jednotliví pacienti, kterým pomáháme, veřejnost jako
celek o ní informovaná není.
Naše vlastní zkušenosti i zkušenosti našich kolegů jsou takové, že prakticky denně přichází
do lékárny pacienti s recepty na léky, u nichž zjistíme, že je v daném čase nelze standardně objednat,
ačkoli na stránkách SÚKLu se jeví jako normálně dostupné. Od distributorů se nám dostává různých
neurčitých informací. Například, že lék je v dodávkách velmi krácen, neví, kdy jej dostanou, někdy sdělí
dobu vzdálenou řadu týdnů, kdy snad bude, ale není to jisté. Zdaleka ne vždy lze přípravek jednoduše
nahradit a to ani po dohodě s lékařem. Jako příklady z poslední doby můžeme uvést potíže se sháněním
přípravků: Avamys, Januvia, Aricept, některé inzuliny, Efient, Xarelto, Keppra, Benemicin, Betaloc Zok,
Strattera, Xalacom, Oprymea, Lisvy, Vagifem, Kreon 25000, Testim transderm gel, Muscoril inj, Ventolin
inh sol, a další. Jsou to léčivé přípravky na závažné, většinou chronické choroby, které jsou vázané na
lékařský předpis a při přerušení jejich užívání hrozí poškození pacienta. Nejde však o tzv. centrové léky,
které patří pouze do nemocnic. Zásadně odmítáme tvrzení, že máme zájem o dodávky centrových léčiv,
které se objevilo v médiích. Centrové léky nelze vydávat ve veřejných lékárnách, ty opravdu pro své
pacienty nepotřebujeme.

Navíc senátní návrh novely zákona také přináší zcela nový paragraf 19b, který neprošel
standardním připomínkovým řízením a vykazuje dle našeho názoru znaky značného rizika pro zacházení
s citlivými daty. Velmi znepokojivé jsou v tomto ohledu budoucí plány SÚKLu na propojení údajů ze
základních registrů s citlivými údaji z elektronických receptů o léčivech užívaných konkrétními osobami.
Nechceme se jako poskytovatelé zdravotní péče podílet na zneužívání dat pacientů, byť bychom tak činili
jako „technický článek" dle zákona. O potenciálním riziku, které plyne ze širších souvislostí, z praxe víme a
domníváme se, že by mohlo snadno ujít pozornosti při přijímání nedostatečně projednané legislativní
úpravy. Státní ústav pro kontrolu léčiv nyní přístup k takovým údajům nepotřebuje a vložením nového
paragrafu do senátního návrhu je porušen standardní proces připomínkového řízení a schvalování zákonů.
Tento postup považujeme za nebezpečný návod, jak obcházet jednak Vás jako zákonodárce, tak i pravidla
pro tvorbu zákonů.

Z výše uvedených důvodů považujeme senátní návrh novely zákona o léčivech za nepřijatelný.

Pokud budete mít zájem o podrobnější vysvětlení zmíněných problémů z pohledu lékárenské praxe,
rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Věříme, že se Vám podaří se v nastalé situaci zorientovat a přijmout rozumné rozhodnutí
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