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Vážený pane řediteli,

Obracím se na Vás se záležitostí okolo předávání dat dle pokynu SÚKL LEK 13 Ver 2.01 provozovateli
lékáren. Tento pokyn byl zveřejnění dne 20.10.2009 v informačním prostředku SÚKL a také na webových
stránkách. Mezi časté dotazy provozovatelů veřejných lékáren v poslední době a to i z řad nečlenů GML , se
objevují opakovaně dotazy na definice položek hlášení o vydaných léčivech v pokynu SÚKL LEK 13 Ver 2.01 .




Jedná se konkrétně o dotazy typu: Proč je uvedeno na stránkách viz : http://www.sukl.cz/lek-13verze-2 v bodě : Rozdílová dokumentace položek hlášení verze1 a verze 2 , která je uvedena
v souboru „LEK 13 Definice položek hlášení v. 2.01 rozdílová dokumentace.xls" u položky VLP ( Výdej
léčivého přípravku řádek 61) se objevuje na řádku 67 Cena Původce a na řádku 68 Cena Celkem . U
obou těchto položek je pak ve sloupci písmeno C .
Další dotaz je související : V Pokynu Lek 13 Ver 2.01 není vysvětlen pojem písmen C, R, O, a jejich
význam pro dané položky ( povinnost, nepovinnost ) zasílat na SÚKL

Členům našeho sdružení jsme poskytli vysvětlení a také jsme doporučili všem SW firmám pro lékárny, že se
jedná o položky hlášení, kdy se provozovatel musí rozhodnout alespoň pro jednu z nich a tuto povinně odesílat
( tedy zda bude mít nastaveno ve svém SW odesílat cenu původce, či cenu celkem ) . Někteří provozovatelé se
proto obracejí na naše sdružení s konstatováním, že musí odesílat ze své lékárny hlášení, kde budou povinně
uvedeny obě položky, které se týkají ceny léčiva. Tedy, jak cenu původce , tak také současně cenu celkem.
Vzhledem k tomu, že počet dotazů tohoto typu přesáhl počtu desítek máme za to, že by bylo vhodné
ze strany SÚKL zveřejnit ve svém informačním prostředku odpověď na tento dotaz např. formou přehledné
tabulky o položkách, které má provozovatel lékárny zasílat . Tím SÚKL poskytne nepochybně také vysvětlení
řadě provozovatelů veřejných lékáren, které mají zbytečné obavy z odesílání svých ekonomických ukazatelů tj.
konečné cenové hladiny léčiv . Věřím, že tímto postupem se zamezí zbytečnému šíření dezinformací mezi
některými provozovateli lékáren v ČR a odstraní se tak zbytečná pochybnost na straně provozovatelů lékáren.
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