TISKOVÁ ZPRÁVA
Proč nemáme léky přes internet? Další argument
pro – opakovací recepty
Zima poznamenala život v celé ČR. Sníh zkomplikoval dopravu zejména v odlehlejších
oblastech, chladné počasí vyvolalo řadu chorob. Selský rozum říká, že by rodiče malých dětí,
imobilní, starší lidé, chronicky i akutně nemocní ocenili, kdyby nemuseli zbytečně vycházet.
V Česku ale musí opustit své domovy a vyrazit do nepohody, potřebují-li léky na recept (Rx
léčiva). Ty u nás nelze objednat přes internet a nechat si dovézt. Musíte pro ně zajít či zajet
do lékárny. Že vám léky na recept může v lékárně vyzvednout kdokoli? Máte pravdu. Proč
tedy není možné rovnou si léky objednat přes internet a nechat si je přivézt?
Opakovací recepty – další argument ČAPILu
Opakovací recept je standardní recept s tím rozdílem, že je na něm uvedeno „Repetatur“ a za
ním vyčíslen počet opakování výdeje přípravku, který je na receptu předepsán. Často takový
recept napíše sestra místo lékaře a ve dveřích ordinace jej bez jakékoli konzultace předá.
Lékárník každé vydání na receptu označí, udělá si výpis z receptu a originál vrací osobě, která
mu jej donesla, to celé do doby, než dojde k poslednímu výdeji. Na jeden recept lze
předepsat více než jedno balení jednoho druhu léku. Opakovaný recept se používá u
pacientů, kteří musí brát pravidelně a dlouhodobě léky, ale u kterých není vyžadována častá
kontrola u lékaře. Například pacienti s hypertenzí, vyšším cholesterolem, poruchou štítné
žlázy, či ženy užívající hormonální antikoncepci.
Standardní ani opakovací recept nevyžaduje prokázání totožnosti při výdeji, tedy léky může
vyzvednout v podstatě kdokoliv bez zjištění, komu se vydává. Opět je na místě otázka – proč
si rovnou nemohu léky objednat a poslat na dálku? U zasílání poštou by bylo aspoň zřejmé,
kdo byl adresátem a kdy bylo doručeno.
V naprosté většině evropských zemí, s nimiž se jako Češi poměřujeme (Německo, Holandsko,
Velká Británie, více viz http://www.capil.cz/kdo-jsme/situace-v-zahranici/), je samozřejmé,
aby si kdokoli objednal léky na předpis na dálku přes některou z internetových lékáren.
„I rok po svém založení budeme pokračovat v prosazování svobodného přístupu pacientů
k lékům. Uvidíme, jak v naší asociaci zvládneme do voleb přesvědčit zákonodárce o
důležitosti novely zákona.“, poznamenává Vladimír Finsterle, předseda České asociace
provozovatelů internetových lékáren (ČAPIL).
ČAPIL je dobrovolný a otevřený spolek právnických osob provozujících v ČR elektronický
prodej léčiv. Mezi jeho cíle patří zejména vytvářet a rozvíjet liberální podmínky pro provoz
internetových lékáren v zájmu jejich provozovatelů i pacientů a prosazovat právní normy
umožňující také prodej Rx léčiv přes internet.
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