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Tisková informace

Českým pacientům se opakovaně nedostává část léků.
Jen v první půlce července chybělo 170 druhů léčiv
Česká republika se dlouhodobě potýká s výpadky či nedostatkem
léků. Problémy s jejich nedostupností v soukromých lékárnách také
způsobuje monopolizace distribuce léků nebo rozdílné nákupní ceny
pro jednotlivé lékárny. Podle lékárníků dále přetrvává reexport neboli
přeprodávání léků distributorem léčiv do zahraničí. Tomu se snaží
zabránit Česká lékárnická komora (ČLnK), která požaduje účinné
legislativní opatření, včetně zpřísnění pravidel pro legální vývoz léků
z ČR.
Praha 23. července – Některé léky dodané do České republiky jsou
přeprodávány dále do ciziny, protože ceny léků u nás jsou v porovnání se zahraničím
nízké. Některé léky od téhož výrobce stojí např. v Německu nebo Dánsku až
několikanásobně. Česko ale bojuje i s nelegálním reexportem. Česká lékárnická
komora (ČLnK), proto požaduje legislativní zpřísnění, protože současná pravidla jsou
evidentně neúčinná. Komora nyní bude pravidelně každých čtrnáct dní zveřejňovat
aktuální seznam hlášení o výpadcích léků přímo z lékáren.
„Hlášení o výpadcích léků zejména v menších lékárnách vnímáme velmi
vážně. Podněty dostáváme nejen od lékárníků, ale i od samotných pacientů. Některé
lékárny začaly podávat předžalobní výzvy na distributory, případně se obracejí
na soud. To je ale bohužel v podmínkách ČR proces, který do pravomocného
rozhodnutí trvá dlouhé roky. Pacienti ale čekat nemohou, lékařem předepsané léky
musí začít užívat bez prodlení. A ze zákona má každý občan právo na svobodný výběr
lékárny s možností vyzvednout si léky v místě svého pracoviště nebo bydliště. Proto
i za situace, kdy je konkrétní lék pouze lokálně nedostupný, je zákon porušován,“
upozorňuje PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.
Za první polovinu července zaslali lékárníci ze všech regionů prvních
99 hlášení svědčících o nemožnosti objednat konkrétní léky. Celkem se jednalo
o 170 druhů léků. Nejčastěji chyběl Ercefuryl, lék na akutní průjem, Vasocardin na
vysoký tlak, antibiotika Ospen a Doxybene či lék na léčbu prostaty Duodart. Chyběla
také vakcína Havrix Junior, která nemá v ČR jinou adekvátní náhradu.
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Seznam léků, které podle hlášení lékáren nejčastěji chyběly v ČR
během první poloviny července 2018:
Zdroj: analýza ČLnK
Léková skupina
Název léku
(zjednodušeno pro laickou veřejnost)
Ercefuryl
Lék proti průjmu
Endiaron
Lék proti průjmu
Vasocardin
Lék na vysoký krevní tlak a na srdce
Ospen
Antibiotikum
Doxybene
Antibiotikum
Duodart
Lék na prostatu
Furorese
Diuretikum
Bactroban
Antibiotikum
Zorem
Lék na vysoký krevní tlak
Ciplox
Antibiotikum
Accuzide
Lék na vysoký krevní tlak
Keppra
Lék na epilepsii
Aerius
Lék na alergie
Tamoxifen
Cytostatikum
Micetal
Lék na mykózy
Kortikoidní injekce – mnoho indikací, např. zvládání
Depo-Medrol
těžkých a život ohrožujících alergických stavů
Zodac
Lék na alergie
Canesten
Lék na mykózy, i vaginální
Clexane
Lék na ředění krve
Hypnogen
Lék na nespavost
O-Septonex
Desinfekční oční kapky
Xarelto
Lék na ředění krve
Vesicare
Lék na inkontinenci
Clostilbegyt
Lék na poruchy cyklu u žen, má více indikací
Havrix
Vakcína na žloutenku
Havrix Junior
Vakcína na žloutenku pro děti
Twynsta
Lék na vysoký krevní tlak
Ebrantil
Lék na vysoký krevní tlak
Seretide
Lék na astma a CHOPN
Bonviva
Lék na osteoporózu
Mirtazapin Sandoz
Lék na deprese
Xaloptic Combi
Oční kapky na glaukom
Lamictal
Lék na epilepsii
Combair
Lék na astma, CHOPN
Virgan
Lék na virové infekce očí
Injekce na akutní a chronická onemocnění reagující
Diprophos
na léčbu glukokortikoidy – má mnoho indikací
Cardura
Nakom
Giona
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Lék na prostatu a vysoký krevní tlak
Lék na Parkinsonovu chorobu
Lék na astma
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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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