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Vážený pan
PharmDr. Josef Vaníček
Mladí lékárníci' o' s.
Holandská 10

67181 Znojmo
V Praze dne 29. 3.2011
Č'1': ruzonPo1ES2JY

YáŽený pane doktore,

dovoluji si odpovědět na Váš dopis zaslaný dne 14. 3.2011 jménem občanského sdruŽení
Mladí lékárníci panu ministrovi. BohuŽel pracovní zaneprázdnění neumoŽňuje panu
ministrovi odpovídat osobně na všechny e-maily a dopisy, které jsou mu adresované,
a proto Váš dopis postoupil k vyřízení řediteli věcně příslušnému odboru - odboru
farmacie. Ve svém podání se obracíte na pana ministra s Žádostí o přezkum ve věci
zařazení přípravků s obsahem pseudoefedrinu do kategorie Výdej bez lékařského
předpisu s omezením.

Na úvod bych rád všem členům občanského sdruŽení poděkoval za aktivní zájem o řešení
aktuálních problému týkajících se lékárenství.

Je skutečností, Že u léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu dostupných na našem
trhu, byl po dohodě s drŽitelem rozhodnutí o registraci překlasifikován způsob jejich

výdeje, a to rozhodnutím o změně registrace, ke kterému je zmocněn zákonem
č.378t2oo7 Sb., o léčivech a o změnách někteých souvisejících zákonŮ, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o léčivech") Státní Ústav pro kontrolu léčiv (dále jen

,,Ústav"). Léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu tak mohou být v lékárnách od

1. května 2009 vydávány bud' na lékařský předpis, nebo bez lékařského předpisu

s omezením.

Pro upřesnění uvádím shrnutí informací o tomto zákonem o léčivech nově nadefinovaném
způsobu výdeje léčivých přípravků (bez lékařského předpisu s omezením), ktený má
slouŽit k ochraně veřejného zdraví tak, Že zamezí masivnímu zneužívání některých
léčivých přípravků azároveň nesníŽíjejich dostupnost pro potřebné pacienty. V praxi bylo

dosud toto opatření aplikováno jen na léčivé přípravky obsahující pseudoefedrin.
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V současné době, dle platných právních předpisů je moŽné vydávat léčivé přípravky
s obsahem pseudoefedrinu bez lékařského předpisu s omezením za těchto podmínek.

. léčivý přípravek lze vydat pouze osobě, které je určen s tím, že vydávající
lékárník ověří totoŽnost osoby poŽadující výdej takového léčivého přípravku (např.
předloŽením občanského průkazu, kartičky zdravotní pojišt'ovny, řidičského průkazu,
vysokoškolským indexem apod. Jinými slovy expedující lékárník má právo na ověření
totoŽnosti, nicméně neníjasně Vymezeno jakým zpŮsobem musí pacient svoji totoŽnost
prokázat
o při jednotlivém výdeji nesmí celkové množství pseudoefedrinu v léčivých
přípravcích, které jsou při jednotlivém výdeji bez lékařského předpisu vydány,
přesáhnout 900 mg pseudoefedrinu (max. 30 tablet, v praxi to znamená jedno velké
balení po 24 tbl')
. o výdeji takového léčivého přípravku je vydávající lékárník povinen vést
dokumentaci a pořídit krátký záznam o zdravotním stavu osoby, které byl dotčený
léčivý přípravek vydán

Krátký záznam o zdravotním stavu zmiňovaný v posledním bodě je však povaŽován dle
zákona i,. 101l2ooo Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někteých zákonŮ, ve znění
pozdějších předpisů, za citlivý údai. Citlivý Údaj lze však zpracovávat dle ustanovení
$ 9 odst. zákona Ó. 1o1I2o00 Sb., jen jestliŽe:

. subjekt údajů (pacient) dal ke zpracování výslovný souhlas. Subjekt údajů musí
být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním
údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období.

(a zároveň)
. jedná se o zpracování při zajišt'ování zdravotní péče, ochrany veřejného zdraví,
zdravotního pojištění a výkon státní správy v oblasti zdravotnictví podle zvláštního
zákona nebo se jedná o posuzování zdravotního stavu v jiných případech stanovených
zvláštním zákonem

z uvedeného vvplÝvá, Že evidence citlivÝch údaiů (v posuzovaném případě záznam
o zdravotním stavu) musí bÝt explicitně stanovena zvláštním zákonem, v tomto případě

zákonem o léčivech. Nyní však tuto povinnost stanoví pouze jeho prováděcí předpis (niŽší
právní síly) - vyhláška č. 8412008 Sb., o správné lékárenské praxi, bliŽších podmínkách
zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů
a zařízení vydávaj ících léčivé přípravky.

:ReŠením současného stavu je změna citovaných právních předpisů, která ovšem
vyŽaduje určitý čas nezbytný k řádnému znovelizovánídle legislativních pravidelvlády.

Na druhou stranu zájem pacientů (skutečně nemocných) o lécivé přípravky s obsahem
pseudoefedrinu a snaha mnohých lékárníků vyjít těmto pacientům vstříc vede k nutnosti

ČR _ Ministerstvo zdravoinictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha2
tel.lfax +420 224 972 313, e-mail: far@mzcr.cz, VývýW'mzcr.cz



7a MlNlsTERsTVo zDRAVoTNlcTVí
4 eEsKE REPUBLTKY

nalézt schůdné a především okamŽité řešení nynější situace. Proto, s ohledem na
stanovisko předsedy Úřaou pro ochranu osobních údajŮ, Česká lékárnická komora, která
dle zákona č. 22011991 Sb. garantuje mimo jiné, odbornost všech svých členů (všichni
expedující lékárníci jsou povinni být členy komory) a výkon povolání v souladu s platnými
právními předpisy, vydala stanovisko s doporuěením, jak postupovat při výdeji těchto
léčivých přípravků bez lékařského předpisu s omezením.

Toto stanovisko je shodné s výše uvedenými podmínkami pro výdej bez lékařského
předpisu s omezením s tím, že dále obsahuje doporučení pro expedujícího lékárníka, aby
si vyŽádal od pacienta písemný souhlas se zpracováním údaiů o ieho zdravotním stavu,
ktený bude v lékárně pečlivě uschován.

Dle názoru MZ dodrŽení výše popsaného postupu výdeje léčivých přípravků s obsahem
pseudoefedrinu, tedy jejich výdej bez lékařského předpisu s omezením, dostatečným
způsobem zamezuje zneuŽiti těchto přípravků. Zároveň však zachovává tyto přípravky
dostupné pro pacienty.

Lze souhlasit s faktem, že uŽívání návykových látek zejména mladými lidmi je významný
problém, společenský, sociální i ekonomický. Nicméně bych rád poukázal na fakt, Že
jakkoliv přísná restrikce na území CR nezabrání legálnímu či nelegálnímu nákupu
přípravků s obsahem této látky z okolních zemí (např. Polsko). Znovu opakuji, Že dle
názoru MZ současný stav dostatečně zamezuje zneužívání těchto léčiv (i kdyŽ absolutně
tomuto jevu zabránit bohuŽel nelze) a zároveň zachovává tyto přípravky dostupnými pro
pacienty, kteříje skutečně chtějí pouŽít pouze k léčbě svého onemocnění'

S pozdravem

L,T
Mgr. Filip Vru
ředitel odboru f
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