Tři pětiny Čechů vítají možnost doručení léků na předpis domů
PRAHA 30. května – Elektronické recepty mění návyky Čechů. Pětina si léky
na předpis vyzvedává právě tímto způsobem. Elektronický recept si ovšem
vyzkoušela už polovina české populace. Vyplývá to z aktuálního průzkumu
veřejného mínění společnosti Nielsen Admosphere.
Nyní je ve sněmovně návrh poslance Patrika Nachera, díky němuž by si pacienti
mohli léky na předpis nechat poslat rovnou domů. „Například v Německu či Velké
Británii je to běžné. Neexistuje žádný důvod, proč by Česká republika měla zůstávat
pozadu. Stejný názor má i většina lidí,“ upozorňuje PharmDr. Vladimír Finsterle,
předseda České asociace provozovatelů internetových lékáren (ČAPIL).
Názor obyvatel Česka je jasný. Podle průzkumu společnosti Nielsen Admosphere
si dvě třetiny přejí, aby měly možnost nechat si léky na předpis poslat domů.
Uvítali byste možnost doručení
domů i léků na předpis?
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„Výsledek nás nepřekvapil. Je ale zajímavé, že tuto možnost si více přejí lidé, kteří
bydlí v menších městech a mají nižší příjmy. Na druhou stranu, právě takoví lidé
mají do lékáren prostě a jednoduše nejdále,“ říká Vladimír Finsterle.
Pozměňovací návrh k zákonu o léčivech, který by měl umožnit doručení léků na
předpis až domů, sepsali odborníci na zdravotnickou legislativu Národní rady
osob zdravotně postižených.
„Distanční prodej léků na předpis výrazně pomůže mnoha lidem. Kromě těch, kteří
se z důvodu zdravotního stavu, stáří nebo aktuální zdravotní indispozice nemohou
dostat do lékárny, také například maminkám s malými dětmi. Je výhodný pro
pacienty, ale zároveň pro lékaře – především v případech opakujících se předpisů u
chronických pacientů. Prodej léků na předpis prostřednictvím internetu je logický
postup v souvislosti s elektronickým lékovým předpisem,“ dodává za Národní radu
její předseda, Václav Krása.
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