Nahlížení do seznamu léků
vloženo: 27.12.2018, 10.55

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
-------------------Ne všechno ale resort stihl připravit podle plánu. Dořešit musí třeba ještě podmínky, za
kterých budou moct zdravotníci nahlížet do seznamu léků, které pacienti užívají. Výhrady
má část doktorů i opozice.
Norbert KRÁL, praktický lékař
-------------------S otevřenou pusou nádech, výdech zhluboka.
Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka
-------------------Jeden z pěti tisíc praktických lékařů, kterému se zásadně změní styl práce. Norbert Král se těší zejména na
to, že jeho ordinace bude samostatnější.
Norbert KRÁL, praktický lékař
-------------------Budu moct pro pacienty nabídnout větší servis, větší komfort, že například pro některé léky nebudu muset
posílat na jiná pracoviště.
Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka
-------------------Už od praktika by nově pacienti mohli odcházet s receptem na epileptika, antirevmatika, léky na
osteoporózu a některá kožní onemocnění.
Petr ŠONKA, předseda Sdružení praktických lékařů ČR
-------------------Budou mít některé nové výkony, zejména je to péče o pacienty s onkologickou diagnózou, jsou změny v
kolorektálním screeningu, tak to jsou změny pozitivní.
Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka
-------------------Tu z pohledu mnohých lékařů negativní ještě bude čekat diskuze v Senátu. Týká se vakcín, teď může
Norbert Král proti chřipce nebo klíšťové encefalitidě očkovat všechny. Podle evropského nařízení by od února
mohl jen ty pacienty, kterým látku hradí pojišťovna, ostatní by museli do lékárny.
Norbert KRÁL, praktický lékař
-------------------Mám takovou obavu, že by si celá řada ani tu vakcínu nevyzvedla.
Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka
-------------------Na poslední schůzi před Vánocemi se proti změně postavili poslanci a odhlasovali výjimk. podle ministra
zdravotnictví ale není možná.
Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
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-------------------Zkrátka ten návrh je právě v rozporu s evropským nařízením.
Soňa MARKOVÁ, expertka strany na zdravotnictví /KSČM/
-------------------Naše ministerstvo zdravotnictví včas nevyjednalo výjimku.
Karla MAŘÍKOVÁ, členka sněmovního výboru pro zdravotnictví /SPD/
-------------------Já bych zachovala ten stávající stav, aby se ty vakcíny vydávaly pořád v ordinacích lékaře, a to z toho
důvodu, aby nám neklesla proočkovanost.
Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka
-------------------Změny v únoru určitě nastanou v lékárnách, každé balení bude muset lékárník ověřit v evropském úložišti,
pokud stejný kód nenajde, lék jako možný padělek nesmí vydat.
Lubomír CHUDOBA, prezident České lékárnické komory
-------------------Odhad vícenákladů pro lékárny je 500 milionů korun, jsou to ohromné peníze, které samozřejmě
požadujeme po ministerstvu zdravotnictví.
Petr TŘEŠŇÁK, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví /Piráti/
-------------------Je to tak trochu kanon na komára, protože v prostředí České republiky zatím není výskyt padělků.
Norbert KRÁL, praktický lékař
-------------------Tady je ten recept.
Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka
-------------------I ten se změní, k tomu elektronickému přibude takzvaný lékový záznam, pořád ale není shoda na tom, kdo k
němu bude mít přístup. Ministerstvo zdravotnictví zatím počítá s tím, že by každý pacient s nahlížením do
seznamu léků automaticky souhlasil, s tím má ale problém opozice
Bohuslav SVOBODA, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví /ODS/
-------------------Pacient musí ten souhlas dát vědomě a dopředu.
Vít KAŇKOVSKÝ, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví /KDU-ČSL/
-------------------Na druhé straně, pokud bychom přistoupili pouze na ten selektivní souhlas, tak lze očekávat, že ta míra
využitelnosti bude velmi malá.
Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka
-------------------Lékaři v tom mají jasno, říkají, že pokud by se každého pacienta měli ptát, jestli s náhledem souhlasí,
nedělali by nic jiného. Redakce a Kateřina Šalounová, Česká televize.
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