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Tisková zpráva

Na Slovensku se daří úspěšně řešit nejen reexporty
léčiv
Praha, 6. prosince 2012 – Na Slovensku se vláda rozhodla razantně řešit reexporty
léčiv, v jejichž důsledku se slovenští pacienti a zdravotníci potýkají s nedostupností
některých léčiv na trhu, podobně jako je tomu nyní u nás. Právě přijatá novela zákona
o léku umožňuje Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv zakázat vývoz léku, který by mohl
slovenským pacientům chybět. Tento způsob zajištění dostatečného množství léků
pro vlastní pacienty není v rozporu s evropským právem, přestože se někdy taková
tvrzení objevují. Jakmile vstoupí tato novela v účinnost, bude pro překupníky léků
mnohem složitější vyvážet ze Slovenska léky určené původně místním pacientům.
Situace v České republice je zatím složitější. Navržená novela zákona o léčivech sice
reexporty částečně řeší, spíše však v oblasti identifikace toho, zda půjdou léky
z distribuce k pacientům či k další distribuci do zahraničí. Český návrh tedy nemůže
reexportům zabránit, pravděpodobně je na rozdíl od slovenské verze ani významně
neomezí. Pokud má být i nadále zajištěno dostatečné množství a sortiment léků
pro české pacienty, měla by se nechat Česká republika inspirovat na Slovensku
a přijmout zákonnou úpravu umožňující zakázat vývoz léku v případě ohrožení jeho
dostupnosti na českém trhu. Pak by nemuseli mít pacienti obavu o dostupnost léčiv,
zejména těch, která jsou u nás výrazně levnější než v zahraničí. Česká lékárnická
komora předložila paragrafované znění pozměňovacího návrhu k zákonu o léčivech, který
se slovenským návrhem inspiruje, členům Zdravotního výboru Parlamentu ČR na jeho
jednání dne 27. 11. 2012.
Slovenští zákonodárci odsouhlasili také zákaz věrnostních systémů – bonusů
v lékárnách a zákaz vytváření řetězců lékáren.
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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