Česká lékárnická komora
Tisková zpráva
Česká lékárnická komora vyzývá odborníky k doplnění věcného
záměru realizace projektů e-Health
Praha, 26. října 2009 – Česká lékárnická komora vyzvala otevřeným dopisem zástupce
předních českých zdravotnických sdružení, Ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav
pro kontrolu léčiv i zástupce zdravotních pojišťoven k zahájení jednání pro doplnění věcného
záměru realizace projektů e-Health. „K tomuto kroku jsme přistoupili po posledních
událostech týkajících se aktivit Státního ústavu pro kontrolu léčiv, které jasně ukázaly, že tuto
problematiku ve zdravotnictví není možné řešit hrubou silou bez konzultace s jednotlivými
účastníky celého systému,“ uvádí k této výzvě prezident České lékárnické komory
Mgr. Stanislav Havlíček.
Prioritou České lékárnické komory stále zůstává modernizace a elektronizace systému
českého zdravotnictví, zejména v oblasti e-receptu, zároveň je komora přesvědčena, že tento
složitý proces nelze zahájit a tím spíše dokončit bez úzké spolupráce a součinnosti
jednotlivých článků celého řetězce zdravotnické péče a to od ministerstva zdravotnictví a
kontrolních orgánů přes lékaře, lékárníky, až po zdravotní pojišťovny a pacienty.
Při spolupráci těchto subjektů by rozhodně nemohlo dojít například k tomu, že na jedné straně
vstoupí do systému elektronický recept, o jehož existenci ale nebudou informovány zdravotní
pojišťovny, které jej na druhé straně mají proplatit.
Mgr. Stanislav Havlíček k této výzvě dále uvádí: „Jsem si jist, že spolupráce jednotlivých
organizací může velmi rychle přinést první konkrétní výsledky. I když je to pro daňové
poplatníky velice drahá zkušenost, ukázaly nám aktivity kolem centrálního úložiště receptů za
poslední rok, jakých chyb se máme vyvarovat.“ První schůzka zástupců jednotlivých
organizací by se měla uskutečnit ještě v průběhu listopadu. Havlíček očekává, že prvním
výstupem bude základní „cestovní mapa“ celého procesu elektronizace zdravotnictví tak, aby
bylo jasné, které části bude třeba řešit s nejvyšší prioritou a které bude možné řešit později.
Za velmi důležitou považuje také využití již existujících systémů, což může ušetřit spoustu
finančních prostředků.
Cíle výzvy shrnul Mgr. Michal Hojný: „Budeme spokojeni, když se podaří rozvinout obecné
formulace uvedené ve věcném záměru pro realizaci projektů e-Health do konkrétních
požadavků a potřeb zdravotníků, a to včetně vytvoření návrhu konkrétních legislativních
změn.“
Výzva se setkala s kladnou odezvou od ostatních zdravotnických organizací, například
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů k ní uvádí: „Vřele vítáme tuto
aktivitu lékárníků, myslím si, že je velmi přínosná. Škoda jen, že podobná výzva nepřišla od
odpovědných institucí před několika lety, mohli jsme dnes být s informatizací zdravotnické
péče mnohem dál.“
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