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V Brně, Hradci Králové dne 4. března 2021
Vážené poslankyně, vážení poslanci,
reagujeme na pozměňovací návrh poslanců Adama Vojtěcha, Patrika Nachera a dalších, ze dne
3. března 2021 k novele Zákona o léčivech umožňující zásilkový výdej léčivých přípravků vázaných
na lékařský předpis. Spolek českých studentů farmacie a Unie studentů farmacie, jakožto zástupci
studentů obou farmaceutických fakult v České republice, považují tento návrh za zásadní zásah
do systému lékárenské péče a úlohy farmaceuta v něm. Tento návrh, který nepochází z řad odborné
veřejnosti a nemá její podporu, ohrožuje fungování lékárníka a jeho úlohu při bezpečném a odborném
výdeji léčivých přípravků a v neposlední řadě také zdraví pacientů.
V této podobě je návrh plný zavádějících pravidel a argumentů, které neodpovídají reálnému světu
lékárenství. Jsme si vědomi, že pokrok v dnešní době nelze zastavit, ale v současné době je tento návrh
nepřijatelný a náš zdravotní systém na to není dostatečně připravený.
Většina z necelých 1 700 aktuálních studentů farmacie si vybrala tento obor s vidinou jisté práce
v lékárně, možnosti pomáhat lidem a pocitem, že se stanou nejlepšími odborníky na léčiva a budou
součástí českého zdravotnictví, které bylo (je/bude?) na kvalitní úrovni. Jako si svobodně vybrali tento
obor, měl by i jejich názor a hlavně názor odborné lékárenské veřejnosti, farmaceutických fakult a
odborných farmaceutických společností být slyšet u zásadních změn ve fungování lékárenské péče.
Připomínáme, že podobný návrh byl představen již v roce 2019, kdy schválen nebyl, a od té doby se
snaha o nějakou odbornou diskuzi neprojevila.
K dopisu přikládáme zprávu z průzkumu týkajícího se této problematiky, který proběhl na konci
února 2021 na farmaceutických fakultách a byl vyplněn 645 studenty farmacie v České republice.
Studenti se v 97 % vyjádřili, že jsou zásadně proti návrhu zásilkového výdeje léčivých přípravků
na lékařský předpis zejména kvůli nemožnosti zajistit bezpečnou a účinnou farmakoterapii. Shodli se
také v 98 % na tom, že bude tímto návrhem profese lékárníka znehodnocena. Více argumentů
naleznete v přiložené zprávě.
Vážení poslanci, jako budoucí farmaceuti Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost
předkládanému pozměňovacímu návrhu a vyslovili mu jasný nesouhlas. Zároveň Vás žádáme
o otevření vyrovnané a odborné diskuze o tomto tématu.
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