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Prohlášení ČLnK

Česká lékárnická komora zjišťuje další informace k rozvozu vakcín
prostřednictvím online supermarketu Rohlik.cz z důvodu podezření,
že rozvoz není v souladu se zákonem o léčivech
Praha 26. února 2021
Česká lékárnická komora (ČLnK) podniká aktivní kroky, aby získala přímé
informace od subjektů podílejících se na rozvozu vakcín proti nemoci covid19, neboť informace dostupné v médiích vyvolávají podezření na porušení
zákona o léčivech.
Zákon o léčivech ukládá výrobcům, distributorům, lékárnám i lékařům velmi přísné
podmínky, za kterých je možné s léčivými přípravky zacházet, a to včetně kontroly
a dopravy. Jedná se o soubor pravidel a opatření, která zajišťují bezpečnou
a monitorovanou cestu léků z výroby až k pacientovi.
ČLnK znovu nabízí standardní, rychlé a bezpečné řešení současné situace distribuci
vakcín proti covid-19 do ordinací přes lékárny. Lékárny běžně vydávají léky na
žádanky do ordinací lékařů, včetně termolabilních, a jsou připraveny pomoci i při
zajištění těchto vakcín.
ČLnK také podává podnět Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který je v této oblasti
státní kontrolní autoritou, k prošetření podmínek rozvozu vakcín.

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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