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Věc: Stanovisko a připomínky Rady seniorů ČR k Návrhu vyhlášky o provedení některých ustanovení
zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů
_______________________________________________________________________________________
Vážený pane ministře,
děkujeme za možnost připomínkovat široce diskutovaný návrh právního předpisu od lékařské a
lékárenské veřejnosti, ke kterému uplatňujeme věcné stanovisko a legislativně technické připomínky.
Věcné stanovisko:
Seniorská populace je z důvodu věku a předepisování pěti a více receptů od ošetřujících lékařů
jednomu pacientovi nejvíce ohroženou skupinou lékovou interakcí. Dle vyjádření ministerstva
zdravotnictví k nápravě této situace má dojít zavedením elektronického předpisu. Za předpokladu, že
uplatnění elektronického předpisu vyloučí rizika lékové interakce, Rada seniorů České republiky jeho
zavedení podporuje. V opačném případě považujeme zavedení elektronického předpisu pouze za
nákladný nástroj elektronizace zdravotnictví. Současně s obavami sledujeme vyjádření Lékařské a
Lékárnické komory i zdravotnických odborů, že zavedení elektronického předpisu údajně ohrozí
v některých regionech dostupnost lékařské péče. To by bylo pro Radu seniorů ČR naprosto
nepřijatelné. V této souvislosti žádáme ministerstvo zdravotnictví a krajské úřady o přijetí příslušných
opatření. Již dnes je Česká republika svými 3,7 ošetřujícími lékaři na 1 000 pacientů daleko za
sousedním Německem (5,1 lékařů na 1 000 pacientů) a Rakouskem (4,1 lékařů na 1 000 pacientů). Ze
čtyř taxativně stanovených variant informovaní pacienta o stanoveném identifikátoru elektronického
receptu v § 4, odstavce 8 vyhlášky požadujeme starším lidem doporučovat listinnou podobu na kterou
jsou zvyklí. Případné více náklady ordinací související se zavedením elektronického předpisu Rada
seniorů ČR požaduje vykompenzovat v úhradové vyhlášce 2018.
Legislativně technické připomínky:
V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA vypustit v prvním řádku
čtvrtého odstavce na str. 2 zvratné zájmeno „se“.
Podáváme tuto zprávu, za realizaci výše uvedených požadavků předem děkujeme a jsme
s úctou
Zdeněk Pernes
předseda
RS ČR

