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Reakce České lékárnické komory na dopis ředitele SÚKL
Praha, 15. prosince 2017 - Česká lékárnická komora zásadně odmítá křivé obvinění
lékárníků ředitelem SÚKL Zdeňkem Blahutou, podle něhož lékárníci údajně brání zavedení
elektronických receptů proto, aby zůstaly zakryty jakési blíže neurčené „vazby mezi lékaři
a lékárníky“. Toto nařčení se objevilo v dopise ředitele SÚKL Zdeňka Blahuty ze dne
27. 11. 2017, který prezidentovi ČLnK zaslala k vyjádření média (viz příloha). Je zcela
absurdní, aby taková ničím nepodložená a nedoložená tvrzení uváděl státní úředník, jehož
úkolem je příprava a zprovoznění funkčního a všeobecně přínosného informačního systému
elektronické preskripce. Česká lékárnická komora dlouhodobě upozorňuje na rizika
vyplývající z četných pochybení v celém případu nepřipraveného, nesmyslně složitého,
uživatelsky

nevstřícného

a

provozně

nákladného

systému

eReceptů.

Je

pravda,

že pochybení nejsou výhradně na straně SÚKL. Jsou také na straně některých úředníků
ministerstva zdravotnictví, kteří nezajistili přípravu nutných legislativních opatření.
Ti připravili natolik špatné právní předpisy, že SÚKL postavili do nezáviděníhodné pozice.
To ale řediteli Státního úřadu pro kontrolu léčiv nedává právo vymýšlet si nepravdivá
tvrzení pro odůvodnění nespokojenosti lékárníků se stavem zavádění systému eReceptů,
který prokazatelně může ohrozit dostupnost léků pro pacienty. Jediným důvodem, proč
lékárníci nynější podobu eReceptu kritizují, je až neuvěřitelné množství komplikací, kterými
je jejich práce při výdeji léčivých přípravků znesnadňována. Na úkor času a pozornosti,
kterou musí věnovat pacientům.
Lékárníci trvale vyvíjejí maximální úsilí pro to, aby minimalizovali negativní dopady
ne zcela připraveného a vyzkoušeného systému elektronické preskripce na provoz lékáren
a poskytování péče pacientům. Uvítali by proto místo nesmyslných obvinění konstruktivní
přístup úřadů ke svým připomínkám k praktickému provozu systému eReceptů.

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. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých
členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.
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