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Tiskové prohlášení
Česká lékárnická komora je spokojena s rozhodnutím poslanců,
kteří nepodpořili účelový pozměňovací návrh e-shopové lobby, který
by vážně narušil lékárenskou péči
Praha 2. června 2021
Poslanci dnes ve třetím čtení novely zákona o návykových látkách (ST 864)
rozhodli i o budoucnosti lékárenské péče v České republice, když nepodpořili
pozměňovací návrh 8114 poslanců Vojtěcha, Nachera a dalších k zavedení
zásilkového výdeje léků na předpis. Česká lékárnická komora i odborná
veřejnost jej z mnoha důvodů odmítala a upozorňovala na to, že
pozměňovací návrh byl autory připraven bez předchozí odborné diskuze a
předložen v poslední fázi legislativního procesu tak, aby tato odborná
diskuze byla znemožněna.
„Česká lékárnická komora oceňuje, že poslanci při rozhodování o účelově
načteném pozměňovacím návrhu vyslyšeli námitky odborné veřejnosti z řad
lékárníků, lékařů i veterinářů, a nepodpořili jej. Pozměňovací návrh
poslanců Vojtěcha, Nachera a několika dalších považovala komora od
začátku za přílepek, který byl jednoznačně šitý na míru pro některé e-shopy
a ve výsledku by existenčně ohrozil kamenné lékárny,“ říká prezident
České lékárnické komory Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. a dále dodává:
„Přijetím návrhu by byla významně omezena základní lékárenská péče pro
většinu obyvatelstva, což je pro ČLnK zcela neakceptovatelné. Změny v
zákonech mají přinášet zlepšení situace, nikoliv ničit fungující a praxí
ověřené postupy.“
„ČLnK by touto cestou ráda poděkovala také Výboru pro zdravotnictví, který
k pozměňovacímu návrhu vydal nedoporučující stanovisko. Oceňujeme, že
poslanci výboru, z nichž mnozí jsou lékaři, rovněž potvrdili, že je skutečně
nepřijatelné řešit takovou zásadní změnu zrychlenou formou projednávání,
bez řádné diskuze všech zúčastněných odborníků na půdě ministerstva
zdravotnictví,” doplňuje viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký,
Ph.D.
Potřebu výdeje léčivých přípravků pacientům, kteří se z nejrůznějších
důvodů nemohou dostavit do lékárny, navrhuje ČLnK řešit zavedením tzv.
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donáškové služby, tedy možností poskytnutí řádné lékárenské péče v
sociálním prostředí pacienta lékárníkem. Návrh komory dostaly k
připomínkování ministerstvo zdravotnictví a další důležité instituce a
odborné společnosti.

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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