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Tisková zpráva

Lékárníci nemohli vydávat léky kvůli
výpadku
spojení
s centrálním
elektronických receptů

masivnímu
úložištěm

V pátek 9. března 2018 došlo k přerušení spojení mnoha lékáren
s centrálním úložištěm elektronických receptů. Problémem nebyly
místní výpadky internetového připojení ani nedostatky lékárenských
programů. Nefunkčnost se totiž projevila v různých regionech
a s různou intenzitou a délkou. Lékárníci požadují vysvětlení
a nápravu.

Praha, 9. března 2018 – Obávaný výpadek ePreskripce postihl v dopoledních
hodinách lékárny na celém území České republiky. Tímto výpadkem byla ohrožena
zdravotní péče, protože lékárníci nemohli vydávat léky předepsané na elektronické
recepty.
Lékárníci okamžitě po prvních náznacích výpadku aktivně hledali příčinu
a snažili se kontaktovat Státní ústav pro kontrolu léčiv. Většina marně, na telefonní
linky SÚKL se totiž nedovolali.
„Při masivním nárůstu stížností našich členů na nefunkčnost systému
a s ohledem na nedostatečnou komunikaci ze strany Státního ústavu pro kontrolu
léčiv jsme sami o problému informovali média,“ konstatuje PharmDr. Lubomír
Chudoba, prezident České lékárnické komory. Poslední pracovní den tohoto týdne
lékárníci nemohli v dopoledních hodinách vydat léky mnoha pacientům, včetně
akutně nemocných, kteří potřebovali antibiotika.
Kromě lékárníků zaznamenali výpadek také předepisující lékaři. Ti mohou
na aktuální situaci reagovat předepsáním listinného receptu. Lékárníci však
na eRecept v případě výpadku centrálního úložiště vydat lék nemohou. Mnozí proto
především z ohledu na své pacienty vyzvali své spádové lékaře k předepisování
listinných receptů.
Česká lékárnická komora vyzývá Státní ústav pro kontrolu léčiv k zásadnímu
zlepšení komunikace s lékárníky, lékaři i s veřejností v takto kritických situacích.
„Není možné, abychom nebyli informováni o problému, kvůli kterému je ohrožena
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zdravotní péče. Nikdo nám nezvedal telefony a komunikace byla navázána víceméně
až po odstranění závady,“ dodává prezident Chudoba.
Česká lékárnická komora požaduje vysvětlení takto masivního výpadku
od zodpovědných institucí a nápravu komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv
s lékárníky. „V případě výpadku je potřeba mít k dispozici funkční záložní řešení,
o kterém jsme připraveni s ministerstvem jednat,“ uzavírá Chudoba.

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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