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Centrální úložiště elektronických receptů lékárníci přivítali
Nový systém vydávání léků obsahujících PSE (pseudoefedrin) – na základě registrace v centrálním úložišti
elektronických receptů a elektronické evidenci výdeje léčiv - vidí Grémium majitelů lékáren jako krok správným směrem. „Pomůže to zabezpečit vydávání léčiv farmaceuty - lékárníky i bez nutnosti navštěvovat
lékaře, ale omezí to zneužití léčiv pro výrobu drog,“ říká Mgr. Marek Hampel, předseda představenstva Grémia majitelů lékáren.
„Pro budoucnost vidíme jednoznačně pozitivně funkce centrálního úložiště elektronických receptů a elektronické evidence výdeje léčiv, protože tak můžeme rychle a účinně pomoci svým pacientům řešit jejich mírné nebo
chronické zdravotní potíže. Po rozšíření možností výdeje bez lékařského předpisu s omezením na další preparáty
a zpřístupnění dat v elektronické evidenci výdeje léčiv, bude moci lékárník posoudit možné nežádoucí účinky
souběžně užívaných léčiv. Pacienti tak získají v lékárnách novou komfortní službu“ říká Hampel a dodává, že
grémium proto doporučilo všem svým členům i ostatním provozovatelům lékáren se k centrálnímu úložišti i
evidenci výdeje léčiv připojit.
Kritické hlasy proti systémům centrálního úložiště elektronických receptů i elektronickému přenosu lékárenských dat zaznívají z řad České lékárnické komory i některých lékařů. Grémium majitelů lékáren však toto
opatření naopak vítá: „Odpůrci nového systému zřejmě chtějí těžit z neprůhlednosti původního systému. Možná
se i obávají možnosti snadnějšího odhalování chyb v předepisování a výdeji léčiv,“ uvedl na adresu kritiků Marek Hampel s tím, že členové Grémia majitelů lékáren obecně podporují využití odborností lékárníků ku
prospěchu pacientů a jejich léčení či samoléčení.
Léky na chřipku a nachlazení s pseudoefedrinem mohou lidé od 1. května kupovat pouze na základě prokázání
totožnosti. Bez ověření totožnosti pacienti léky s PSE nedostanou, protože lékárník nemá možnost si jinak ověřit, zda si nekupují nadměrné množství léku v jiné lékárně. Lékař ale může napsat v odůvodněných případech
tyto léky na recept ve vyšším množství. Pacient si je na recept může vyzvednout kdekoli a lékárník v takovém
případě nemusí nic ověřovat.
Omezení prodeje Modafenu, Paralenu plus, Aspirinu Complex, Daleronu, Nurofenu Stopgrip a Panadolu Plus
Grip na průkaz má zabránit zneužívání léků s pseudoefedrinem k výrobě drog. Až 80 procent prodaných balení
se podle policie zneužívá k výrobě pervitinu.
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