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Tisková informace

ČLnK upozorňuje na další nedostatkové léky
v českých lékárnách: Chybí více než 90 léků včetně
přípravku do běžných chemoterapeutických schémat.
Pacient si na neregistrovanou náhradu počká týdny
Česká lékárnická
komora (ČLnK) pravidelně zveřejňuje seznam
nedostatkových léků, ve kterém informuje veřejnost o reálném stavu
výpadků v lékárnách. Podle srpnové analýzy ČLnK chyběly v lékárnách
nejen nahraditelné léky na průjem či prostatu, ale i velmi těžko
zastupitelné či dokonce nenahraditelné léky na virové infekce očí či
rakovinu prsu.
Praha, 7. září 2018 – Během měsíce srpna nahlásili lékárníci ze všech
regionů celkem 93 výpadků léků. Jedná se o léky, které v lékárnách reálně
chyběly a nemohly tak být pacientům vydávány. Nejčastěji chyběl Furorese,
lék na odvodnění pro dialyzované pacienty, Keppra na léčbu epilepsie či
antibiotikum Ciplox. Lékárny se také nadále potýkaly s výpadkem Endiaronu, léku
na průjem, či Anacidu na překyselení žaludku. Celkem osm nedostupných
léčivých přípravků hlášených lékárnami v období od 1. 8. do 31. 8. 2018
bylo přitom v lékárně jinými léky nenahraditelných: Virgan, Tamoxifen,
Maxitrol, Clostilbegyt, Actrapid, Metalcaptase, Dalacin, Xultophy.
Je nepřípustné, aby pacienti s rakovinou čekali na svůj lék tři týdny
Hlášení lékárníků, která ČLnK pravidelně přicházejí, upozorňují nejen na
případy, kdy se léky dají jen velmi těžce nahradit, například zvýšením množství
tablet v jiné gramáži. Ale lékárníci hlásí i případy, kdy se léky v lékárně nahradit
nedají vůbec.
„Od července v lékárnách nelze sehnat například lék Mitomycin C Kyowa
10 mg a 20 mg. Ten se doporučuje podávat u některých typů karcinomu spolu
s jinými léčivými přípravky nebo po selhání primární léčby. Přípravek se užívá
u celé řady onkologických onemocnění včetně rakoviny prsu ke zlepšení
subjektivních i objektivních příznaků. Dle sdělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv
není lék dostupný ani nahraditelný. Distributor nabízí na mimořádný dovoz
neregistrovaný přípravek Mitomycin Medac 1x20 mg, ale doba jeho dodání je cca tři
týdny,“ upozorňuje na obtížnou nahraditelnost léku pro onkologické pacienty
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.
Pro další informace:
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK: +420 734 682 233, chudoba@lekarnici.cz
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK: +420 603 796 826, krebs@lekarnici.cz
Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK: +420 776 365 213, bazantova@lekarnici.cz

www.lekarnici.cz

Váš lékárník – rádce ve zdraví i nemoci

Rozárčina 1422/9 |140 02 Praha 42
tel.: 241090661 | fax: 241090672
www.lekarnici.cz | komora@lekarnici.cz

Nenahraditelným lékem v lékárnách je i lék Virgan určený na virové infekce
oka: „Virgan chybí dokonce již od března 2017, a je to opravdu velký problém,
protože jeho náhrada neexistuje,“ dodává za lékárníky Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.,
viceprezident ČLnK. Problém s náhradou je i u přípravku Clostylbegyt na poruchy
cyklů u žen či lék pro diabetiky Xultophy a inzulín Actrapid.
Dle ČLnK ztrácí současný model DTP, (Direct To Pharmacy, distribuce přes
jediného, monopolního distributora) smysl a měl by být zrušen. Tento model totiž
léčivé přípravky pacientům nezajistí a pouze ohromně komplikuje a prodražuje
práci lékárníků. „Dle platného zákona mají lékárny dostat lék do dvou pracovních
dnů od objednávky. Je jasné, že v případě nahlášeného výpadku léku k jeho dodání
v tomto termínu nedojde. Ale pokud výpadek není hlášený a přesto lék dostupný
není, měl by dle názoru ČLnK Státní ústav pro kontrolu léčiv konat. Komora také
žádá, aby ministerstvo zdravotnictví a SÚKL pružněji a častěji využívali opatření
proti vývozu léčiv uvedená v Zákonu o léčivech,“ shrnuje situaci s nedostupnými
léky Chudoba.

Seznam léků, které podle hlášení lékáren nejčastěji chyběly
v ČR během srpna 2018:
Zdroj: analýza ČLnK
Název léku

Léková skupina
(zjednodušeno pro laickou
veřejnost)

Furorese

Lék na odvodnění, pro dialyzované
pacienty nebo při selháván ledvin

Ciplox, Ciprinol, Ciprofloxacin

Antibiotikum (ve formě tablet
a ušních kapek)

Virgan

Lék na virové infekce oka

Endiaron

Lék proti průjmu

Duodart

Lék na prostatu

Cilkanol

Lék na žíly

Vesicare

Lék k léčení příznaků hyperaktivního
močového měchýře

Tamoxifen

Lék na rakovinu prsu

Keppra

Lék proti epilepsii
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Maxitrol

Oční antibiotická mast

Ibalgin

Lék proti bolesti a zánětům ve
formě krému

Clostilbegyt

Lék na poruchy cyklu u žen, má více
indikací

Actrapid

Inzulín

Metalcaptase

Lék pro pacienty s Wilsonovou
chorobou

Dalacin

Antibiotikum

Xultophy

Lék na cukrovku

Igamad, Rhesonativ

Léky obsahují protilátku Rh faktoru

Anacid

Lék proti překyselení žaludku

Clotrimazol

Lék na vaginální kvasinkové infekce

Ospen

Antibiotikum ve formě sirupu pro
děti

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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