Česká lékárnická komora
Tisková zpráva

České lékárnická komora odmítá nezákonné praktiky Státního
ústavu pro kontrolu léčiv
Česká lékárnická komora hodnotí současnou přípravu elektronických receptů a
sběr dat z lékáren Státním ústavem pro kontrolu léčiv jako bezprecedentní pokus o
vstup do soukromí občanů bez možnosti kontroly zacházení s jejich citlivými osobními
údaji.
Česká lékárnická komora (ČLnK) se rozhodla upozornit na skutečnost, že databáze
s údaji o léčbě pacientů budovaná Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) se v navržené
podobě pohybuje mimo rámec zákona. SÚKL nemá žádné zákonné zmocnění k tvorbě takové
databáze, tím méně ke zpřístupnění údajů třetím subjektům vč. pacientů samotných.
„Ústav se podle našich informací rozhodl na základě dat o výdejích konkrétních léků
konkrétním pacientům vytvořit databázi s informacemi o léčbě pacientů. Bez zákonného
zmocnění a bez jasně daných pravidel, se rozhodl sbírat citlivá data o občanech.“ říká
viceprezident ČLnK Mgr. Michal Hojný. „Podporujeme vytvoření kvalitní databáze o léčbě
pacientů, pokud ovšem existuje jasný právní podklad, tedy zajištění bezpečnosti a zejména
kontroly shromažďovaných údajů. Chystané provedení úložiště dat však nic takového
nezaručuje, proto jsme lékárníkům doporučili zamezit předávání dat na SÚKL do té doby, než
budou jasně nastavena pravidla,“ dodává.
Prezident ČLnK Mgr. Stanislav Havlíček hodnotí chystaný systém také velmi
obezřetně: „Z mého pohledu se jedná o bezprecedentní prolomení soukromí občanů státním
úřadem. Je to obdobné, jako kdyby stát, nebo kdokoli jiný, umístil do všech kanceláří a do
každého bytu kameru a v reálném čase sledoval, co děláte a o čem se bavíte. Takové praktiky
naprosto jednoznačně odmítám. Neznám jediný obdobný příklad, kdy by se jakákoliv státní
instituce snažila o něco podobného. Jedná se o soukromí pacientů, lékařů, lékárníků, je to
první krok k prolomení principu nedotknutelnosti práv občanů, který může být v budoucnosti
precedentem pro další podobné pokusy.“
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