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Prohlášení ČLnK k článku
na padělané recepty

MFD

o

výdeji

léčivých

přípravků

Lékárníci postupovali správně. Jde o chybu systému,
na kterou ČLnK poukazuje již několik let.
Praha, 24. srpna 2017 - MF DNES se v dnešním vydání na třech stranách (a v menším
rozsahu také server idnes.cz) věnuje problematice padělaných receptů. V deseti případech
z deseti její redaktoři uspěli a na padělaný recept získali léčivý přípravek.
ČLnK považuje za důležité zdůraznit, co je v článku MFD a idnes.cz zmíněno jen okrajově,
totiž že lékárník je podle zákona o léčivech povinen pacientovi lék oproti předloženému
receptu vydat. Zákon lékárníkovi současně přikazuje, aby lék nevydal, jestliže má podezření
na falešný recept, a oznámil případ na policii.
Vzhledem k péči, jakou autoři podle svého článku věnovali tomu, aby jimi předkládaný
recept nebudil žádné podezření (formulář přímo od výrobce, nechyběla žádná náležitost
receptu a ani zevnějšek falešných pacientů nijak nevybočoval z běžné populace),
se lze jen těžko zlobit na lékárníka, že nepojal podezření a lék vydal.
Standardem chování člověka je, že se nedívá na každého jako na podvodníka. Naše
společnost totiž stojí, kromě mnoha dalších, na několika následujících právních zásadách:

Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.

Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit
ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.

Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.
Celou záležitost to pak staví do velmi zajímavého světla. Lékárníci tyto zásady rozhodně
neporušili.
A současně není možné pominout etickou stránku případu, jehož umělé vytvoření
a následné zveřejnění může být návodem pro osoby schopné systém receptů skutečně
zneužít.

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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