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Lékárníci vítají zvyšování svých pravomocí 

Pouze v kolabujícím systému připojení k centrálnímu úložišti elektronických receptů vidí Grémium 

majitelů lékáren problém v novém systému vydávání léků obsahujících PSE (pseudoefedrin). „V 

systému centrálního úložiště elektronických receptů při prodeji zneužitelných léků vidíme pokrok. 

Pomůže to zabezpečit vydávání léčiv farmaceuty - lékárníky a ne prodavači či lékaři,“ říká Mgr. Ma-

rek Hampel, předseda představenstva Grémia majitelů lékáren. 

Ačkoliv Česká lékárnická komora i někteří lékaři jsou proti systému centrálního úložiště elektronických 

receptů, Grémium majitelů lékáren toto opatření vítá: „Je to od nich pouze obranná reakce , protože 

především nechtějí předávat údaje o svých chybách v předepisování léčiv,“ uvedl Hampel s tím, že 

podstata sporu je v tom, že členové Grémia majitelů lékáren obecně podporují vyšší kompetence lé-

kárníků ve prospěch pacientů a jejich léčení či samoléčení.  

„Jsme to my lékárníci, kteří jsme kompetentní k posouzení lehkých zdravotních problémů a jsme 

schopni navrhnout přijatelné řešení.  Pro budoucnost vidíme jednoznačně pozitivně funkci centrálního 

úložiště elektronických receptů, protože tak se může zabránit tzv. směřování pacientů do předem vy-

brané lékárny lékařem a zcela by se tak ztratila svobodná volba pacienta při výběru lékárny,“říká 

Hampel a dodal, že grémium proto doporučilo všem svým členům i ostatním provozovatelům lékáren 

se k centrálnímu úložišti připojit, protože rozsah dat, jak je definoval Státní ústav pro kontrolu léčiv 

(SÚKL) ve svém pokynu (LEK 13 Ver 1)  je pro grémium akceptovatelný.  

 Léky na chřipku a nachlazení s pseudoefedrinem mohou lidé od pátku 1. května kupovat na průkaz 

pojištěnce. Bez ověření totožnosti pacienti léky s PSE nedostanou, protože lékárník nemá možnost 

ověřit si, zda si nekupují nadměrné množství léku. Lékař ale může napsat v odůvodněných případech 

tyto léky na recept. Pacient si je může vyzvednout kdekoli, lékárník nemusí nic ověřovat. 

Omezení prodeje Modafenu, Paralenu plus, Aspirinu Complex, Daleronu, Nurofenu Stopgrip a Pa-

nadolu Plus Grip na průkaz má zabránit zneužívání léků s pseudoefedrinem k výrobě drog. Až 80 

procent prodaných balení se podle policie zneužívá k výrobě pervitinu. 
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