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Přípravky na chřipku s obsahem pseudoefedrinu pouze
na recept
Státní ústav pro kontrolu léčiv podmiňuje výdej přípravků s pseudoefedrinem sběrem
citlivých údajů o pacientech. Zákon lékárníkům zakazuje citlivé údaje sbírat. Komora
proto doporučuje výdej těchto léků jen na recept.
Praha, 26. října 2009 – Minulý týden byl zastaven nezákonný sběr dat prostřednictvím
centrálního úložiště vedeného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). SÚKL znovu
nedodržel ustanovení zákona a změnou registračních rozhodnutí u těchto přípravků povolil
jejich výdej bez receptu s omezením v případě, že lékárny povedou evidenci osobních a
citlivých údajů pacienta podle vyhlášky 84/2008 Sb. Jak zjistili zástupci České lékárnické
komory, je i toto ustanovení vyhlášky v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů.
Pokud nebude lékárna evidovat údaje o zdravotním stavu, poruší vyhlášku a rozhodnutí
SÚKL, v opačném případě poruší zákon o ochraně osobních údajů. Tuto skutečnost potvrdil
prezidentovi ČLnK přímo předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Igor Němec.
Komora proto svým členům doporučuje, aby přípravky nadále vydávali pouze na recept.
„Jedná se o další případ, kdy komora upozorňuje na chybný výklad zákona orgánem státní
správy v oblasti zdravotnictví. Stav, kdy po krajských úřadech i samy státní instituce porušují
platné zákony, považuji za velmi vážné celospolečenské varování.“ uvedl k tomuto zjištění
Mgr. Stanislav Havlíček, prezident České lékárnické komory a dodal: „Nesoulad právních
norem umožňuje výdej těchto preparátů pouze na lékařský předpis a dává ministerstvu
zdravotnictví čas potřebný pro nalezení optimálního řešení bez obav z okamžitého zneužívání
přípravků s pseudoefedrinem pro výrobu drog.“ Lékárníci již dlouhou dobu požadují, aby
byly tyto přípravky dostupné pouze na recept.
Mezi přípravky obsahující pseudoefedrin patří Aspirin Complex, Daleron, Modafen, Nurofen
Stopgrip, Panadol Plus Grip nebo Paralen Plus. Používají se při příznacích chřipky a
nachlazení. Zároveň jsou surovinou pro výrobu pervitinu.
Pseudoefedrin přispívá k uvolnění ucpaných nosních dutin. Proti příznakům chřipky a
nachlazení jsou dostupná mnohá další léčiva bez obsahu pseudoefedrinu, s jejich výběrem
pacientovi poradí lékárník.
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