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Tisková informace

Analýza ČLnK: Nedostupných léků mírně ubylo, v září
zaznamenali čeští lékárníci „už jen“ 87 výpadků léků,
11 jich však nemělo adekvátní náhradu
Česká lékárnická komora (ČLnK) od července pravidelně zveřejňuje seznam
nedostatkových léků v lékárnách. Iniciativa Komory má na situaci pozitivní
vliv, počet nedostupných léků se mírně snížil. I přesto v průběhu měsíce září
nahlásili lékárníci ze všech regionů výpadky celkem 87 léků. Podle zářijové
analýzy ČLnK chyběly v lékárnách nejen nahraditelné léky na průjem či
ředění krve, ale i těžko nahraditelné léky na rakovinu prsu či léky pro
pacienty s Wilsonovou chorobou.
Praha, 10. října 2018 – V průběhu měsíce září nahlásili lékárníci ze všech
regionů výpadek celkem u 87 léků. V porovnání se srpnem, kdy takových hlášení
proběhlo 93, tak došlo k mírnému poklesu. Nejčastěji chyběl přípravek zvyšující
odolnost cév Detralex, konkrétně jeho nejčastěji předepisované balení o velikosti 120
tablet. A přípravek Hidrasec, který je určen k léčbě příznaků akutního průjmu.
Celkem jedenáct nedostupných léčivých přípravků bylo přitom v lékárnách
jinými léky nenahraditelných nebo těžko nahraditelných: Braltus, Ciplox,
Ciprinol, Clostillbegyt, Dostinex, Esobec inhaler, Metalcaptase, Tamoxifen, Targin,
Virgan a Vitamin A (tablety).
Absence nenahraditelných léků je nadále problémem
Z lékáren stále přichází nová hlášení o nedostupnosti léčiv. „V lékárnách
nechybí pouze léky, které mají vhodnou alternativu, ale k dispozici někdy nejsou ani
těžko nahraditelná léčiva. Například v září chyběl lék Metalcaptase užívaný při
závažných stavech nebo lék proti bolesti Targin. Oba léčivé přípravky jsou
nenahraditelné,“ upozorňuje PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.
Dalším přípravkem, který u nás není k dostání, je například tabletová forma
Vitaminu A. „Problém s nedostupností Vitaminu A se přitom nepochopitelně týká
pouze České republiky, protože v zahraničí běžně dostupný je,“ říká Mgr. Aleš
Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK a dodává: „Ideální není ani situace u léčiva
Tezefort, kde chybí balení s 90 tabletami, které je bez doplatku, a k dispozici jsou
jenom malá doplatková balení.“
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Nedostupných léků pomalu ubývá, ale ještě je co zlepšovat
Vytrvalé informování ČLnK o nedostatcích léků má na problematiku pozitivní
vliv. „Nenahraditelný lék Virgan, určený na virové infekce oka, chyběl od března 2017
do září 2018. Nyní se v lékárnách znovu objevil,“ poukazuje na pozitivní změnu Mgr.
Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK. V posledních dnech byl znovu
dostupný také lék na poruchy cyklu u žen Clostillbegyt: „Podle našich informací je
nenahraditelný Clostillbegyt v lékárnách znovu k dispozici, avšak za podstatně vyšší
cenu, kterou musí pacientky doplatit. Pacientky nově na přípravek doplácí 330 Kč,“
upozorňuje na aktuální situaci v lékárnách Bažantová.
Monopolní model dodávek léků by měl být zrušen. Komplikuje práci
a pacientům léky nezajistí
Dle ČLnK ztratil současný model DTP, (Direct To Pharmacy, distribuce přes
jediného, monopolního distributora) smysl a musí být zrušen. Tento model totiž léčivé
přípravky pacientům nezajistí a pouze ohromně komplikuje práci lékárníků. „Dle
platného zákona mají lékárny dostat lék do dvou pracovních dnů od objednávky. Je
jasné, že v případě nahlášeného výpadku léku k jeho dodání v tomto termínu
nedojde. Ale pokud výpadek není hlášený a přesto lék dostupný není, měl by dle
názoru ČLnK Státní ústav pro kontrolu léčiv konat. Komora také žádá, aby
ministerstvo zdravotnictví a SÚKL pružněji a častěji využívaly opatření proti vývozu
léčiv uvedená v Zákonu o léčivech,“ shrnuje situaci s nedostupnými léky Chudoba.

Seznam léků, které podle hlášení lékáren nejčastěji chyběly
v ČR během září 2018:
Zdroj: analýza ČLnK
Název léku

Léková skupina
(zjednodušeno pro laickou
veřejnost)

Furorese

Lék na odvodnění, pro dialyzované
pacienty nebo při selháván ledvin

Ciplox, Ciprinol, Ciprofloxacin

Antibiotikum (ve formě tablet
a ušních kapek)

Virgan

Lék na virové infekce oka

Detralex 120 tbl

Lék zvyšující napětí žilní stěny
a odolnost cév
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Duodart

Lék na prostatu

Cilkanol

Lék na žíly

Anopyrin

Lék na ředění krve

Tamoxifen

Lék na rakovinu prsu

Keppra

Lék proti epilepsii

Vitamin A (tablety)

Lék na hypovitaminózu, používaný
v oftalmologii a dermatologii, má
více indikací

Ibalgin

Lék proti bolesti a zánětům ve
formě krému

Clostilbegyt

Lék na poruchy cyklu u žen, má více
indikací

Dostinex

Lék na potlačení fyziologického
procesu laktace

Metalcaptase

Lék pro pacienty s Wilsonovou
chorobou

Targin

Lék proti bolesti

Braltus

Lék pro pacienty s CHOPN
(chronickou obstrukční plicní
nemocí)

Ecobec inhaler

Lék na astma

Hidrasec

Lék na příznaky akutního průjmu

Clotrimazol

Léky na vaginální kvasinkové
infekce

Fucidin

Lék na povrchové kožní infekce

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující
lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře,
České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se
uskutečnil 28. - 29. září 1991.
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně,
v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje
odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání.
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Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní
čest.
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