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Prohlášení ČLnK

Distribuce vakcín do ordinací přes lékárny je zavedenou, bezpečnou,
efektivní a ověřenou cestou, která může výrazně zjednodušit celý
proces očkování
Praha 19. února 2021

Česká lékárnická komora (ČLnK) upozorňuje, že lékárny běžně dodávají do
ordinací lékařů léky, včetně termolabilních, a umí pomoci i při distribuci
vakcín. V ČR je více než 2 500 lékáren, které jsou zásobovány několikrát
denně léky a mohou se do procesu distribuce vakcín okamžitě zapojit. Pro
distributory je snazší a levnější zásobovat 2 500 lékáren než jednotlivé
ordinace. Lékaři si vakcínu v lékárně budou pravidelně vyzvedávat na
žádanku jako jiné běžné léky. Lékárny jsou schopné bez problémů dodržet
chladový řetězec vakcín i veškeré bezpečnostní a provozní podmínky pro
uchovávání a výdej vakcín.
Pět výhod spolupráce distributor-lékárna-ordinace lékaře:
1. Jde o standardní, léty prověřený distribuční kanál pro léky, včetně vakcín. V ČR
je dostatečně hustá a rovnoměrná lékárenská síť čítající více než 2 500
lékáren. V blízkosti mnoha lékáren jsou ordinace lékařů, vakcíny jsou z lékárny
lékařům a potažmo i pacientům doslova „na dosah“.
2. Lékaři s lékárníky běžně spolupracují a jsou zvyklí si v lékárnách na žádanku
vyzvedávat léčivé přípravky. Nemocniční lékárny jsou již dnes zapojeny do
logistiky očkování. ČLnK v této souvislosti upozorňuje na fakt, že ačkoliv na
nemocničních lékárnících stojí logistika očkování již od prosince, jsou jediným
článkem, který tuto činnost vykonává zdarma.
3. Lékárníci jsou zdravotníci, kteří dodržují všechna potřebná opatření, provozní
řády atd. Lékárny jsou bezpečným a spolehlivým mezičlánkem při distribuci
vakcín. Lékárny jsou vybaveny po technické stránce k zajištění chladového
řetězce vakcín (disponují vhodnými lednicemi).
4. Lékárníci mají s výdejem vakcín zkušenosti. Způsob skladování a výdeje
vakcín se neliší od některých jiných léčivých přípravků, které vyžadují speciální
zacházení (termolabilní léčivé přípravky) a lékárníci s nimi běžně manipulují.
Všude ve světě jsou lékárníci páteří systému distribuce.
5. Spolupráce s lékárnami může být po všech stránkách výhodná i pro samotného
distributora vakcín. Ten lékárny pravidelně zaváží při dodávce léků.
Nedocházelo by tedy ani ke zbytečnému prodlení při distribuci – vakcíny
by mohly být do lékáren zaváženy v rámci běžných dodávek a v potřebném
množství. Provozní doba lékáren je delší než ordinační doba lékařů, distributor
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tak může k dodávce vakcín využít i odpolední hodiny. Lékař by si vakcíny
vyzvedával na žádanku postupně dle domluvených termínů očkování s pacienty.

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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