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Nová legislativa v praxi lékárníka

ÚVOD
Pøelom let 2007 a 2008 byl výjimeènì štìdrý na novou zdravotnickou legislativu
a specielnì zákony týkající se léèivých pøípravkù. Další legislativní smrš, tentokrát už „jen“
na úrovni vyhlášek, následovala v únoru a bøeznu letošního roku (a málokdy jsou vyhlášky
tolik oèekávané jako byla nová vyhláška o pøedepisování a nová vyhláška o správné
lékárenské praxi).
Každá nová legislativa pøináší øadu otazníkù, øadu rozporù (obèas neøešitelných)
a proto jsem moc ráda, že program PACE 2010 si jako jednu z oblastí svého zájmu stanovil
právì tuto novou legislativu a její aplikaci v praxi lékárníkù. Specialitou oné nové legislativy
je mimo jiné její úèinnost ihned okamžikem vydání ve Sbírce zákonù, díky èemuž odborná
veøejnost zná finální text nových právních pøedpisù až ve chvíli, kdy už se jím musí øídit.
Proto se Vám v rámci programu PACE 2010 nyní dostává do rukou výklad nové legislativy
zamìøený na aplikaci v každodenní praxi lékárníka. Výklad je pojat heslovitì, tak aby
uživatel této publikace mohl co nejrychleji nalézt odpovìï na otázku, kterou zrovna
v danou chvíli øeší a nemusel se prokousávat celým textem. K jednotlivým heslùm jsou
uvedeny odkazy na konkrétní paragrafy, které danou problematiku øeší, což umožòuje
zájemcùm rychle vyhledat pøíslušný originální text zákona èi vyhlášky.
Nová legislativa èítá stovky stran, není proto v možnostech této publikace
obsáhnout výklad všech nových ustanovení a není to ani jejím cílem. Tato publikace byla
vedena snahou seznámit lékárníky s tìmi ustanoveními, která souvisejí s jejich každodenní èinností, pøedevším s pøedepisováním a výdejem léèivých pøípravkù a tímto smìrem
se publikace zamìøuje.
V rámci programu PACE 2010 mohou lékárníci a farmaceutiètí asistenti využít
k øešení otázek vzniklých pøi aplikaci nové legislativy kromì této publikace i právní poradnu. Bližší informace na www.pace.cz
Vysvìtlení zkratek použitých v textu naleznete na konci publikace.

JUDr. Monika Bakešová,
garant pro legislativu programu PACE 2010
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PØEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Pro všechny, kteøí si rádi poètou v originálních textech zákonù èi vyhlášek uvádím
pøehled nových právních pøedpisù, vèetnì struèného vymezení, co v kterém pøedpise
najdete. U nìkterých pøedpisù pak uvádím, který døívìjší právní pøedpis ruší (nahrazují).
Ke každému právnímu pøedpisu je doplnìn údaj o datu, kdy nabyl úèinnosti a zkratka, pod
kterou je dále v textu uvádìn.
 Zákon è. 378/2007 Sb., o léèivech a o zmìnách nìkterých
souvisejících zákonù („ZoL“)
 zrušil a zcela nahradil døívìjší zákon è. 79/1997 Sb., o léèivech a o zmìnách a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù
 úèinný od 31.12. 2007
 obsah: výzkum, registrace, výroba, distribuce, pøíprava, úprava, kontrola, odstraòování, pøedepisování a výdej léèivých pøípravkù (léèivých látek), prodej vyhrazených léèivých pøípravkù, orgány státní správy s vymezením pùsobnosti v oblasti léèivých pøípravkù, správní delikty a pøestupky (sankce)
 Vyhláška è. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách
zacházení s léèivy v lékárnách, zdravotnických zaøízeních a u dalších provozovatelù a zaøízení vydávajících léèivé pøípravky („SLP“)
 zrušila a zcela nahradila vyhlášku è. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky pøípravy a úpravy léèivých pøípravkù, výdeje a zacházení s léèivými pøípravky ve zdravotnických zaøízeních a bližší podmínky provozu
lékáren a dalších provozovatelù vydávajících léèivé pøípravky
 úèinná od 11. 3. 2008
 obsah: pøíprava, úprava léè. pøípravkù (LP), oznaèování léèivých látek a LP, kontrola
pøi pøíjmu, úpravì a pøípravì, výdej LP (pozastavení výdeje, konzultace, náhrady,
zámìny, gen.substituce, údaje vyznaèované na Rp., záznamy o výdeji na el.recept,
zásilkový výdej), dokumentace v lékárnì; pøíprava radiofarmak, pøíprava humánních
autogenních vakcín, výdej vakcín, zacházení s LP pøi poskytování zdravotní péèe;
výdej LP veterinárními lékaøi
 Vyhláška è. 54/2008 Sb., o zpùsobu pøedepisování léèivých pøípravkù, údajích
uvádìných na lékaøském pøedpisu a o pravidlech používání lékaøských pøedpisù
(„vyhl. o pøedepisování“)
 zrušila a zcela nahradila vyhlášku è. 343/1997 Sb., kterou se stanoví zpùsob
pøedepisování léèivých pøípravkù, náležitosti lékaøských pøedpisù a pravidla jejich
používání
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 úèinná od 25. 2. 2008
 obsah: definice lékaøských pøedpisù (recepty, žádanky; „obyèejné“, s „modrým pruhem“, elektronické), pøedepisování léè. pøípravkù (údaje uvádìné na Rp. a žádanky,
opakovací Rp., elektronická preskripce, výpis), platnost Rp.
 Vyhláška è. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léèivých látek a pomocných látek,
které lze použít pro pøípravu léèivých pøípravkù
 zrušila a zcela nahradila vyhlášku è. 75/1998 Sb., kterou se vydává seznam léèivých
látek, které lze použít pro pøípravu léèivých pøípravkù
 úèinná od 11. 3. 2008
 obsah: seznam léèivých látek a pomocných látek, které lze použít pro pøípravu
léèivých pøípravkù (pozn.: kromì látek uvedených v této vyhlášce lze dle ZoL použít
k pøípravì LP rovnìž látky uvedené v ÈL)
 Vyhláška è. 86/2008 Sb., o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti
léèiv
 ruší a zcela nahrazuje vyhlášku è. 504/2000 Sb., kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léèiv
 úèinnost od 11.3.2008
 obsah: pravidla správné laboratorní praxe v oblasti léèiv
 Zákon è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù („ZVZP“)
 ve znìní úèinném od 1. 1. 2008
 novinky: regulaèní poplatky, limit na doplatky na LP a PZLÚ, regulace cen a úhrad LP
a PZLÚ, generická substituce z hlediska veøejného zdrav. pojištìní
Vyhláška è. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léèivých látek urèených k podpùrné nebo doplòkové léèbì
 úèinnost od 1. 1. 2008
 obsah: seznam LL urèených k podpùrné nebo doplòkové léèbì (u LP a PZLÚ obsahující tyto LL se doplatek nezapoèítává do limitu)
Vyhláška è. 384/2007 Sb., o seznamu referenèních skupin
 úèinnost od 1. 1. 2008
 obsah: seznam skupin léèivých pøípravkù v zásadì terapeuticky zamìnitelných s obdobnou nebo blízkou úèinností a bezpeèností a s obdobným klinickým využitím (pro
úèely úhrad má referenèní skupina stejnou základní úhradu)
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 Vyhláška è. 92/2008 Sb., o stanovení seznamu zemí referenèního koše, zpùsobu
hodnocení výše, podmínek a formy úhrady léèivých pøípravkù a potravin pro
zvláštní lékaøské úèely a náležitostech žádosti o stanovení výše úhrady
 úèinnost od 19. 3. 2008
 obsah: viz název vyhlášky
 Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví z 20. 12. 2007, kterým se stanoví
podmínky cenové regulace LP a PZLÚ
 úèinnost od 1. 1. 2008
 obsah: pøedmìt cenové regulace (regulovány jen LP, které mají úhradu z veøejného
zdravotního pojištìní), kompetence SÚKLu pøi stanovení maximálních cen a provádìní cenové kontroly; maximální ceny, vìcné usmìròování cen (u IPLP), maximální obchodní pøirážka („degresivní marže“), odpoèet (vèetnì vzorce)
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GENERICKÁ SUBSTITUCE (§ 83 odst. 2 ZoL, § 11 odst. 2 SLP, § 32 ZVZP)
Obecnì jde o postup, kdy farmaceut v lékárnì zamìòuje pøedepsaný LP (originál)
za jiný, generický LP, který je s ním bioekvivalentní. Dle èeské legislativy by bylo správnìjší
užívat pouze pojem „substituce“, protože naše pøedpisy nerozlišují, zda je zamìòován
originál za generikum èi generikum za jiné generikum nebo za originál. S ohledem na úzus
v textu používám pojem generická substituce (GS).
S ohledem na dùležitost pøesného znìní zákonné úpravy GS (aniž by pojem GS
v tomto ustanovení výslovnì zaznìl) cituji celé znìní § 83 odst. 2 ZoL:
„Vyznaèí-li pøedepisující lékaø na lékaøském pøedpisu, že trvá na vydání pøedepsaného
léèivého pøípravku, mùže provozovatel oprávnìný vydávat léèivé pøípravky podle § 82
odst. 2 vydat pouze pøedepsaný léèivý pøípravek. V ostatních pøípadech informuje
pacienta o možných alternativách k vydávanému léèivému pøípravku a s jeho souhlasem je oprávnìn zamìnit pøedepsaný léèivý pøípravek za jiný léèivý pøípravek, který je
shodný z hlediska jeho úèinnosti a bezpeènosti, obsahuje stejnou léèivou látku se
stejnou cestou podání a stejnou lékovou formou. Zámìnu léèivého pøípravku pro úèely
jeho úhrady mùže stanovit zákon upravující veøejné zdravotní pojištìní. Provádìcí
právní pøedpis stanoví zpùsob výdeje a vyznaèení možnosti zámìny léèivého pøípravku
na lékaøském pøedpisu.“
Z tohoto textu, z textu SLP a ZVZP pak vyplývají následující PRAVIDLA GS:
 PØEDEPSANÝ LP JE V LÉKÁRNÌ K DISPOZICI NEBO SICE NENÍ K DISPOZICI,
ALE NENÍ NEZBYTNÉ JEHO OKAMŽITÉ VYDÁNÍ
Pouze v tomto pøípadì lze hovoøit o GS. Protože v situaci, kdy lékárna nemá
pøedepsaný LP k dispozici a souèasnì je nezbytné okamžité vydání LP, nejde o GS,
ale o náhradu LP. V tomto pøípadì pak pøi výdeji náhradního LP nepostupuje
farmaceut dle pravidel GS, ale podle pravidel pro náhradu. Náhrady LP se øídí
ponìkud odlišnými pravidly než GS (viz „náhrady LP“). Podmínky pro realizaci GS
jsou pøísnìjší než pro realizaci náhrady (rozdíl spoèívá pøedevším v tom, co je
považováno za stejnou lékovou formu).
 NA RECEPTU NESMÍ BÝT LÉKAØEM VYZNAÈENO „NEZAMÌÒOVAT“
V pøípadì, že je na receptu „nezamìòovat“, nelze nikdy provést GS, lze provést
jedinì náhradu LP (viz „náhrady LP“) nebo zámìnu (viz „zámìny LP“).
 INFORMAÈNÍ POVINNOST VÙÈI PACIENTOVI
Není-li na Rp. uvedeno „nezamìòovat“, farmaceut je vždy povinen informovat
pacienta o možných alternativách k pøedepsanému LP (ale není povinen GS
uskuteènit, GS je oprávnìní, nikoli povinnost).
7
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Forma poskytnutí informací není stanovena, lze informovat jak ústnì (bude
obvyklé), tak písemnì nebo tyto formy kombinovat.
O splnìní informaèní povinnosti se neprovádí žádný záznam, nikde se
neeviduje, zpìtnì není možné ovìøit, zda informaèní povinnost byla splnìna (samozøejmì
s výjimkou vìrohodných svìdeckých výpovìdí). Pokud následnì (po splnìní informaèní
povinnosti) farmaceut provede GS, je nutné pacienta informovat o tom, jaký pøedepsaný LP je substituován vydaným LP a zajistit, že pacient této informaci porozumí
a uchovává si ji - nejlépe pøímo napsat na obal substituenta název substituovaného LP,
a uvést rovnítko, aby pacient mìl informaci i doma, vždy po ruce, event pøedat pacientovi
takovouto informaci napø. na lístku nebo obdobnou formou.
Rozsah informaèní povinnosti není zákonem stanoven, ovšem informaèní
povinnost se nemùže vztahovat na jiné alternativy, než které jsou v dobì výdeje v lékárnì
k dispozici. Alternativou nutno rozumìt LP, který splòuje podmínky pro GS k pøedepsanému LP, pøièemž dle mého názoru není nutné, aby alternativa byla levnìjší nebo
v pøípadì LP hrazeného z vzp s nižším doplatkem, protože je možné (viz níže výklad ke GS
u LP hrazených z VZP) pøedepsaný LP substituovat i za LP s vyšším doplatkem nebo vyšší
cenou, by ve vìtšinì pøípadù bude GS v praxi provádìna pro finanèní úsporu, a už na
stranì pacienta nebo na stranì zdravotní pojišovny. Informace by se nemìla omezit jen
na vyjmenování alternativních LP pøíp. cenových rozdílù mezi nimi a pøedepsaným LP, ale
bude vhodné pacientovi vysvìtlit princip GS jako takové (nejde-li o pacienta již
evidentnì znalého této problematiky), zejména vysvìtlit, že nejde o zmìnu léèby
indikované lékaøem, že alternativní LP jsou co do úèinnosti a bezpeènosti shodné a že jsou
stejné i co do léèivé látky event. její síly a podané dávky v LP, lékové formy a cesty podání.
Má-li nebo znamená-li nìkterá z alternativ pro pacienta vìtší komfort, doporuèuji
sdìlit mu i tuto informaci s patøièným odùvodnìním (a v tom vidím jeden z hlavních
smyslù a pøínosù GS ve smyslu zvýraznìní úlohy farmaceuta v systému zdravotní péèe).
Pøíklady: compliance pacienta mùže ovlivnit rozdíl ve velikosti tablet LP (Gabapentin Teva
v. Apo-gab; Ramil v. Amprilan), stejnì tak pro pacienta mùže hrát dùležitou roli vzhled, chu
(Ambrobene sirup v. Halixol sirup, ochucený banánovou pøíchutí), odlišná pøíchu LP
(pøedevším u LP urèených malým dìtem, kde tento faktor mùže hrát významnou roli, napø.
dítì pøijme sirup s malinovou pøíchutí, odmítá pøíchu pomeranèovou èi naopak viz Brufen
pomeranè v. Ibalgin malina).
Dùvodem pro užití GS mùže být i následující pøípad: Pacient má na Rp. pøedepsaná 2 balení LP, lékárník má k dispozici pouze 1 balení, ovšem s ohledem na zdravotní
stav pacienta je nezbytné, aby byla vydána obì dvì balení. Z dùvodu nezbytnosti
okamžitého výdeje lze u druhého balení provést náhradu, tím by ovšem došlo k situaci, že
8

Nová legislativa v praxi lékárníka

pacient místo 2 balení jednoho LP (pøedepsaného na Rp.) dostane po 1 balení dvou
rùzných LP a pacient mùže být tímto zbyteènì maten pøi užívání LP. Pokud LP vydaný jako
náhrada splòuje podmínky pro GS vùèi pøedepsanému LP, bude lepší ani u prvního balení
nevydat pøedepsaný LP, ale vydat, v rámci GS, i místo prvního balení ten LP, který byl užit
vùèi druhému balení jako náhrada. Pacient tak dostane 2 balení téhož léku (pøitom 1 balení
vydáno v rámci GS, druhé balení v rámci náhrady).
Chce-li farmaceut pøistoupit ke GS, mìl by pacientovi sám nabídnout, kterou
konkrétní alternativu doporuèuje k jeho „odsouhlasení“ (ideálnì spolu s dùvodem, který
jej k užití GS vede nižší cena, nižší doplatek, vyšší komfort apod.), pokud sám pacient již
nežádá konkrétní alternativu. Aby pacient nenabyl mylného dojmu, že je to on, kdo si musí
vybrat konkrétní alternativu a že on za výbìr alternativy odpovídá, doporuèuji, aby lékárník
zpravidla pøinesl již konkrétní 1 substituent, kterým dá pacientovi najevo, že lékárník je tím,
kdo nese odbornou odpovìdnost za substituci, což si drtivá vìtšina pacientù pøeje.
Informaèní povinnost není, vyzvedává-li LP pro pacienta jiná osoba (ovšem
pokud by i zde farmaceut provádìl GS, musí zajistit, že pacient informaci dostane pøed tím
než projeví souhlas viz též dále v „souhlas pacienta“).
Je dùležité, aby pacient vìdìl, za který pøedepsaný LP byla provedena GS.
Farmaceut nemá povinnost o provedené GS informovat lékaøe, lze doporuèit
v individuálních pøípadech; u elektronického receptu bude informace o skuteènì vydaném
LP lékaøi k dispozici v centrálním úložišti (viz též „elektronický recept“), v ostatních pøípadech lze doporuèit napø. pøedat informaci o GS v písemné podobì prostøednictvím
pacienta (kartièka s názvem pøedepsaného a vydaného LP nebo písemná poznámka na
obalu vydaného LP apod.)
 SOUHLAS PACIENTA
Bez souhlasu pacienta nelze GS provést. Není ovšem nezbytné, aby pacient
vždy projevil souhlas sám pøímo pøed expedujícím lékárníkem, je ovšem nezbytné, aby
i v tomto pøípadì lékárník nemìl pochybnost, že souhlas pacienta obdržel.
Pøíklad: LP pro 7leté dítì vyzvedává jeho rodiè (tj. zákonný zástupce), rodiè je jako
zákonný zástupce oprávnìn udìlit souhlas s GS za své malé dítì.
Pøíklad: Pacient zmocní jinou osobu (manžela, jiného pøíbuzného nebo jakoukoli jinou
osobu), aby za nìj (obecnì až do odvolání plné moci nebo pouze v 1 nebo nìkolika
konkrétních pøípadech) dával souhlas s GS. Zmocnìní mùže být založeno do lékových
9
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záznamù vedených lékárnou pro daného pacienta.
Pøíklad: Pacient dohodne s lékárníkem zpùsob, jakým bude udìlovat souhlas s GS mimo
pøípady osobního vyzvednutí LP (napø. sms zpráva z konkrétního telefonního èísla
v konkrétním formátu nebo ústní telefonický souhlas). I v tomto pøípadì je v zájmu
lékárníka prokazatelná dohoda, tj. nejlépe v písemné podobì.
Podmínkou není žádost pacienta, ale jeho souhlas - rozdíl spoèívá v tom, že
pokud by byla podmínkou žádost pacienta, mohla by být GS provedena jen pokud ji
pacient sám žádá, zatímco pøi souhlasu je to naopak farmaceut, který nabídne alternativu
a pacient s ní buï vysloví nebo nevysloví souhlas. Tento rozdíl je významný pøi výkladu
ustanovení § 32 ZVZP, dle kterého požádá-li pacient o vydání jiného LP se stejnou LL, LF a
stejnou cestou podání, nahradí jej lékárna jiným LP s nižším doplatkem, nevyznaèil-li na
Rp. pøedepisující lékaø, že pøedepsaný LP nelze nahradit. Povinnost substituce za LP s
nižším doplatkem se proto vztahuje jen na situaci, kdy sám pacient požádá o
provedení GS, nikoli však na situaci, kdy lékárník nabídne konkrétní alternativu a
pacient GS touto alternativou odsouhlasí - zde mùže mít vydaný LP i vyšší nebo stejný
doplatek než by mìl LP pøedepsaný (viz též níže u „doplatek“).
Nemá-li být narušena dùvìra mezi farmaceutem a pacientem, musí jít o souhlas
informovaného pacienta (tj. pacient pouèen o alternativách, pouèen o principu GS, vysvìtlen dùvod konkrétní GS).
Není stanovena forma projevení souhlasu; souhlas lze projevit ústnì nebo napø.
konkludentnì (pøikývnutím, i prostým fyzickým pøevzetím léku apod.). Zde samotné mlèení
neznamená souhlas a už vùbec ne souhlas informovaný a proto se s ním nelze spokojit!
Nikde se nezaznamenává, že pacient projevil souhlas s provedením GS,
stejnì jako u informaèní povinnosti. Je proto zpìtnì obtížnì prokazatelné, zda souhlas
udìlen byl èi nebyl a pacient by stìží prokazoval, že souhlas neudìlil, pokud LP pøevzal
a užíval.
 SHODNÁ ÚÈINNOST
Vydaný LP musí mít shodnou (nikoli jen obdobnou) úèinnost jako pøedepsaný LP; musí jít o bioekvivalentní pøípravek. Pøi posuzování farmaceut vychází pøedevším z SPC, pøípadnì informací SÚKLu, odborné literatury, dostupných studií, svých
odborných znalostí a zkušeností. Je nutné zohlednit zejména tato kritéria: léèivou látku
nebo léèivé látky, podobu jejich solí, lékovou formu, sílu v jednotce LP, délku úèinku
podané dávky. Pro shodnou úèinnost je tøeba myslet i na terapeutický cíl, který je urèený
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i poètem dávek v balení, velikostí jedné dávky lékové formy, pøípadnì i organoleptickými
vlastnostmi dané lékové formy, které mohou ovlivnit úèinnost nebo bezpeènost podání, èi
compliance pacienta, což má opìt vliv na prùbìh a výsledek léèby.
Je nutné brát v úvahu délku úèinku podané LL; i zde lze vycházet z informací
uvedených v SPC, konkrétnì informací týkajících se dávkování.
Pøíklad: Noax uno 10 x 100 mg, pùsobící 24 hod, podávaný jednou dennì 1 tableta. Nelze
ho substituovat napø. za Tramal R 10 x 100 mg, úèinkující 12 hod, podávaný 2 x dennì
1 tableta. Pokud bychom chtìli docílit stejného efektu, museli bychom pacientovi
zdvojnásobit dávku, èímž bychom zásadním zpùsobem mohli ovlivnit bezpeènost léèby;
v opaèném pøípadì nedosáhneme shodné úèinnosti.
 SHODNÁ BEZPEÈNOST
Vydaný LP musí být i shodnì bezpeèný v porovnání s pøedepsaným LP. Za
bezpeènost LP ruèí výrobce, který dokládá pøíslušné lékové registraèní autoritì (SÚKL,
EMEA, www.emea.eu.int, FDA) podklady o bezpeènosti LP. V pøípadì již zaregistrovaného LP bdí nad bezpeèností LP v ÈR SÚKL. Lékárník nemá jinou možnost relevantnì
ovìøit bezpeènost LP, než z informací SÚKLu, který souèasnì rychlou výstrahou informuje
lékárníky o stažení LP z trhu (event. jiných opatøeních), je-li narušena jistota bezpeènosti
takového LP.
Pøíklad: Pacient má pøedepsánu vakcínu proti klíšové encefalitidì Encepur pro dìti.
Mùže lékárník provést substituci za jiný LP, konkrétnì FSME IMMUNE Junior? Odpovìï
zní NE, nelze doporuèit z dùvodu možných rozdílù v bezpeènosti obou LP. Tyto LP mají
jiné pomocné látky (lidský albumin v FSME), odlišnost v indikaci, pokud jde o vìk (Encepur
0,25 do 11 let, FSME 0,25 do 16 let). V pøípadì tìchto LP by bylo možné pøistoupit pouze
k náhradì (za pøedpokladu, že lékárna pøedepsaný LP nemá k dispozici a je nutné jeho
okamžité vydání) u náhrady totiž není výslovnì stanovena podmínka shodné bezpeènosti.
Ovšem ani náhrada nebude možná v tom pøípadì, kdy je pøedepsaným LP Encepur a pacient je pøecitlivìlý na vajeènou bílkovinu.
 STEJNÁ LÉÈIVÁ LÁTKA
V rámci GS lze zamìnit pouze za LP se stejnou léèivou látkou.
Za stejnou léèivou látku jsou považovány i soli, izomery, estery, ethery, smìsy
izomerù, komplexy nebo deriváty „pùvodní“ léèivé látky, za pøedpokladu, že se významnì
neodlišují v bezpeènosti nebo úèinnosti.
Pøíklad: za tutéž LL se považuje amlodipin besilát a amlodipin maleát, naopak za rozdílné
11

Nová legislativa v praxi lékárníka

LL perindopril erbumin a perindopril arginin (významnì se odlišují vlastnostmi z pohledu
bezpeènosti a úèinnosti - vyšší termostabilita perindopril argininu vyluèuje provedení GS).
Substituovaný mùže být i LP, který má více LL, samozøejmì substituovat lze
pouze za LP, který má stejné LL.
Pøíklad: iACE v kombinaci s diuretiky, nebo sartány (iR1AGT2) v kombinaci s diuretiky.
Nelze ovšem provést substituci tak, že za 2 rùzné pøedepsané LP (z nichž každý má
konkrétní LL) vydám 1 LP, který osahuje obì LL pùvodních 2 pøedepsaných LP. Zde by
nebyla splnìna podmínka, že pøedepsaný a vydaný LP mají stejnou LL (vydaný LP by mìl
víc LL než pøedepsaný) tato situace je možná jedinì u zámìny, za pøedpokladu odsouhlasení pøedepisujícím lékaøem (viz dále „zámìny LP“).
 STEJNÁ LÉKOVÁ FORMA
V rámci GS lze zamìnit pouze za LP se stejnou lékovou formou. Stejnou lékovou
formou nutno rozumìt lékovou formu uvedenou lékaøem na Rp. u pøedepsaného LP.
Zákon hovoøí o povinnosti zachovat pøi GS stejnou lékovou formu a nedává zmocnìní, aby
provádìcí pøedpis blíže vymezil, co se rozumí lékovou formou. Má-li jít pøi GS o zámìnu
dvou v zásadì shodných LP, pak je skuteènì nutné trvat na dodržení lékové formy.
I z tìchto dùvodù proto nelze pro úèely GS vycházet z vymezení lékových forem v pøíloze
è. 1 SLP. Tato pøíloha se použije jen pro úèely náhrad. Pøi GS se vychází z SPC a samozøejmì z vymezení lékových forem v ÈL. Pro fakt, že pøíloha è. 1 SLP se nepoužije u GS,
hovoøí jak porovnání zákonné úpravy GS a náhrad (kdy u GS pøímo zákon stanoví
podmínku stejné lékové formy, naproti tomu u náhrady „pouze“ podmínku, aby vydaný LP
mìl odpovídající léèebné úèinky a souèasnì ohlednì rozsahu náhrady odkazuje na
provádìcí pøedpis a je proto možné, aby pro úèely náhrady SLP stanovila „mírnìjší“
vymezení stejné lékové formy), tak sama skuteènost, že pro GS (kdy v zásadì mám
v okamžiku výdeje k dispozici pøedepsaný LP) je na místì stanovit pøísnìjší podmínky než
pro náhradu (kdy pøedepsaný LP k dispozici nemám a s ohledem na nezbytnost
okamžitého výdeje je primární vybavit pacienta odpovídajícím, nikoli nutnì zcela shodným
LP).
Pøíklady: Pøi GS nelze substituovat neretardovanou LF za retardovanou a opaènì, kapky
za sirup, mast za krém, tbl. za cps. a naopak. Zatímco u náhrady toto možné je.
 STEJNÁ CESTA PODÁNÍ
V rámci GS lze substituovat pouze za LP se stejnou cestou podání. Pøi posuzování
této podmínky je rozhodující údaj uvedený na Rp. lékaøem. Není-li na Rp. uvedeno, øídí se
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farmaceut svými odbornými znalostmi.
 SÍLA LP
Je pøípustné nahradit pøedepsaný LP takovým, který má odlišnou sílu, je však nutné adekvátnì upravit dávkování (upravené dávkování farmaceut musí poznamenat i na recept).
Je nutné zvážit, zda užít GS i tehdy, má-li docházet napø. k pùlení tablety, protože ke GS lze
pøistoupit jen tehdy, jsou-li tablety urèeny k pùlení. Nejsou-li tablety substituenta LP dle
SPC dìlitelné a pøitom je tøeba jejich dìlení, aby se dosáhlo stejné dávky jako
u pøedepsaného LP, nelze pøistoupit ke GS a i z pohledu náhrady èi zámìny je takovýto
výdej možno považovat za non lege artis. Pokud jde o tablety dìlitelné, je GS možná, mùže
však pro pacienta znamenat nižší komfort v léèbì a proto i zde nutno uvážit, zda jsou dány
jiné dùvody pro nabídnutí takové alternativy pacientovi (napø. lepší compliance pacienta,
nižší cena).
Pøíklad: Zocor 28 x 20mg (D.S. 0-0-1/2), lze paradoxnì bez ohledu na úhradu substituovat
za 2 x Zocor 28 x 10mg s úpravou dávkování 0-0-1.
 VELIKOST BALENÍ
Stejná velikost balení není podmínkou GS, pøesto nelze velikost balení pominout a
je nutné respektovat preskripci lékaøe co do doby užívání LP, zvláštì když jeden LP mùže
mít v závislosti na indikaci nìkolik dávkovacích schémat a doba podávání LP se tak mùže
diametrálnì lišit v závislosti na diagnóze pacienta. Pøi posuzování je nutné zohlednit
minimálnì tyto skuteènosti a zodpovìdìt si následující otázky:
? je na Rp. striktnì stanovena doba užívání pøedepsaného LP (viz D.S.) resp. má
pacient užívat LP dlouhodobì a pravidelnì (napø. antihypertenziva), v konkrétních
èasových intervalech, do stanoveného termínu (napø. antibiotika), nebo jen pøi obtížích (napø. nìkterá analgetika)?
? hrozí riziko poškození zdraví pacienta narušením terapeutického zámìru lékaøe
zmìnou v poètu dávek pøi výdeji (napø. když místo 14 dávek bude pacient užívat 15
dávek èi obrácenì)? Nebo takové riziko nehrozí? Pokud nehrozí, pak je taková GS
možná.
? je celkové množství (objem) vydaného LP totožné s pøedepsaným ve vztahu k zámìru
lékaøe, který mùžeme pøedvídat z poètu dávek pøedepsaného léèiva (napø. místo
1 balení po 90x20mg konkrétního LP jsou vydána 3 balení po 30x20 mg) nebo je
celkové množství odlišné (napø. místo 1 balení Omeprazolu 30x20 mg je vydáno
1 balení Helicid 28x20mg nebo místo 1 balení Mono Mack Depot 28 x 100 mg jsou
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vydána 2 balení Monotab 20x100 mg SR) ? A je-li odlišné, jak moc to ovlivní terapeutický zámìr?
Toto vše je potøeba si pøedem odbornì zdùvodnit. Obecnì se dá øíci, že pacientùm,
kteøí navštìvují lékaøe pro chronicky léèené onemocnìní, lze nevýznamnì zkrátit nebo
prodloužit dobu léèby pøi realizaci GS. Naopak u léèby akutních onemocnìní by zkrácení
poètu dávek léèby oproti pøedepsanému mohlo být posuzováno jako non lege artis postup,
ovšem výdej LP o balení s vìtším poètem dávek, než bylo pøedepsáno, lze pøi pouèení
pacienta a dodržení podmínek uskuteènìní GS obhájit, obzvláštì neliší-li se poèet dávek
o více než obecnì tolerovatelné množství (umím si pøedstavit pøíkladnì 10%).
Kombinací uvedených skuteèností mohou vzniknout následující pøípady a zpùsoby jejich
øešení:
Jedno vìtší balení se zamìní za nìkolik menších balení, pøièemž celkové
množství LP je stejné - ANO, lze provést GS, za pøedpokladu splnìní všech ostatních
podmínek GS:
Pøíklad: pøedepsán LP A tbl., 90 x 20 mg, 1 balení, léèivá látka aaa,
 vydán LP B (stejný výrobce resp. název) tbl., 30 x 20 mg, 3 balení, léèivá látka aaa
(automaticky pøedpokládáme shodnou bezpeènost a úèinnost) - ANO
 vydán LP C (jiný výrobce resp. název) tbl., 30 x 20 mg, 3 balení, léèivá látka aaa, ANO
- je-li shodná úèinnost a bezpeènost
Je pøedepsáno více menších balení, které se zamìòují za 1 vìtší balení,
pøièemž celkové množství LP je stejné - ANO, lze provést GS, za pøedpokladu splnìní všech ostatních podmínek GS:
Pøíklad: pøedepsán LP A tbl., 30 x 20 mg, 3 balení, léèivá látka aaa:
 vydán LP B (stejný výrobce resp. název) tbl., 90 x 20 mg, 1 balení, léèivá látka aaa,
(automaticky pøedpokládáme shodnou bezpeènost a úèinnost) - ANO
 vydán LP C (jiný výrobce resp. název) tbl., 90 x 20 mg, 1 balení, léèivá látka aaa, ANO
- je-li shodná úèinnost a bezpeènost
Jedno balení se zamìòuje za jiné 1 vìtší balení nebo za jiné 1 menší balení
nebo za více balení, pøièemž celkové množství vydaného LP se od pøedepsaného
množství liší
Zde nutno rozlišovat:
a) Jde o LP, který nemá být užíván pravidelnì a nejde proto urèit, po jakou konkrétní
dobu bude pøedepsaný LP užíván (typicky užívání jen pøi obtížích) - není nutné
striktnì dodržet velikost balení, je-li provádìna GS pøípravkem, který se ve shodné
velikosti balení nevyrábí. Celkové množství vydaného LP by pøesto mìlo být
srovnatelné s pøedepsaným.
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Pøíklad: pøedepsán OMEPRAZOL AL 20, por cps etd 15x20mg - vydán APO-OME 20, por
cps etd 14x20mg - ANO jsou splnìny podmínky GS (pøi shodné bezpeènosti a úèinnosti);
rozdíl ve velikosti balení zde není významný, nehraje roli z hlediska léèby pacienta; byla by
možná i opaèná GS uvedených LP, se stejným zdùvodnìním.
Pøíklad: pøedepsán APO-OME 20, por cps etd 14x20mg - vydán APO-OME 20, por cps etd
28 x 20mg - NE - jde o 100% navýšení velikosti balení, šlo by o neodùvodnìný zásah do
preskripce lékaøe; takováto zmìna by byla možná jedinì v rámci náhrad (viz „náhrady LP“),
nemìla by být provádìna v rámci GS.
Pøíklad: pøedepsán APO-OME 20, por cps etd 28 x 20mg - vydán APO-OME 20, por cps
etd 14x20mg - NE - pacientovi by se možná doba užívání LP zkrátila na polovinu, což by
patrnì nebylo dostaèující, pacient by byl nedùvodnì „krácen“, šlo by o neodùvodnìný
zásah do preskripce lékaøe; takováto zmìna by byla možná jedinì v rámci náhrad (viz
„náhrady LP“), nemìla by být provádìna v rámci GS.
b) Jde o LP, kde z Rp. je jednoznaèná doba užívání, která pøesnì odpovídá pøedepsané
velikosti balení - doporuèuji, aby pøi užití GS bylo pacientovi v tomto pøípadì vydáno
jen takové balení LP resp. tolik balení, aby doba léèby pøesnì odpovídala. Je možné
vydat i poèet balení, pøi kterých by doba užívání LP pøi využívání všech balení byla
delší (ale nejblíže podobná pøedepsanému LP), ovšem je nezbytné pacienta pouèit,
po jakou dobu má v tomto pøípadì LP užívat a pøedevším si ovìøit, že pacient pouèení
skuteènì porozumìl. Existuje-li riziko, že pacient neporozumí a mùže využívat i pøes
pouèení farmaceuta všechny vydané dávky v balení (baleních) LP, tj. bude LP užívat
delší dobu, pak za pøípadnou škodu na zdraví pacienta tímto vzniklou by odpovídal
farmaceut. Proto nelze doporuèit provádìt GS s vydáním LP na delší dobu užívání
než byla u pøedepsaného LP, pokud je takovéto riziko, kdy by pacient delším
užíváním LP mohl být poškozen na zdraví.
c) Jde o LP, kdy z Rp. je jednoznaèná doba užívání, ovšem ani velikost pøedepsaného
LP této dobì striktnì neodpovídá (napø. dle Rp. má být LP užíván 7 dnù, po 1 tbl., ale
pøedepsaný LP obsahuje 8 tbl.) - lze vydat LP o jiné velikosti balení, která je
srovnatelná s velikostí balení pøedepsaného LP a je dostaèující pro dobu užívání dle
Rp. Souèasnì pacienta upozornit, že pøípadnì nebude užívat celé balení.
Pøíklad: pøedepsán LP A tbl., 30 x 20 mg, 3 balení, léèivá látka aaa - vydán LP B (stejný
výrobce resp. název) tbl., 100 x 20 mg, 1 balení, léèivá látka aaa (automaticky pøedpokládáme shodnou bezpeènost a úèinnost) - ANO, pokud jde o „chronického pacienta“,
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který pøedepsaný LP užívá dlouhodobì; ANO, pokud sice pacient nebude (resp. nevíme,
zda bude) užívat LP déle než vyplývá z Rp., ale je farmaceutem pouèen, po jakou (kratší)
dobu má LP užívat a souèasnì nehrozí riziko poškození zdraví pacienta, pokud by pøes
pouèení pacient užíval LP delší než pøedepsanou dobu; NE, pokud hrozí, že delším než
pøedepsaným užíváním LP by mohl být pacient poškozen
 POÈET BALENÍ
Je pøípustné vydat jiný poèet balení než je na Rp., jde-li o zámìnu vìtšího balení za
více menších nebo naopak (podmínky viz výše u „velikost balení“), samozøejmì nelze
1 pøedepsané balení zamìnit za více stejných balení, toto by nebyla GS.
Pokud jde o LP hrazený z vzp, je nutno mít na pamìti omezení pøi výdeji více balení
(viz dále „údaje uvádìné na Rp.“).
? když je pøedepsáno více balení, lze provést GS jen k nìkterému balení?
– ano, nebylo by to v rozporu se zákonem, ale pro pacienta by tento výdej mohl být
zbyteènì matoucí. Ovšem v praxi se stává, že pacient má zájem sám si vyzkoušet,
bude-li mu pøíkladnì bezdoplatkový substituent vyhovovat obdobnì jako substituovaný pøedepsaný LP a vezme si, jsa pouèen o návaznosti v užívání, oba. Jde-li
o LP resp. položku podléhající regulaènímu poplatku, pacient hradí vždy za pøedepsanou položku 1 regulaèní poplatek, a to i v pøípadì, kdy je místo nìkterého
z pøe-depsaných balení vydán substituent (tj. by jsou vydány 2 rùzné LP, jde stále
o výdej k téže jedné položce na Rp.), pacient nikdy nemùže za 1 Rp. zaplatit více než
2x re-gulaèní poplatek
– je rovnìž možné vydat èást balení v rámci GS a na ostatní balení vyhotovit výpis
(v situaci, kdy si pacient pøeje realizovat GS, ale lékárna nemá k dispozici dostateèný
poèet balení substituenta, samozøejmì za pøedpokladu, že není nezbytné okamžité
vydání pøedepsaného LP- pokud by byl nutný okamžitý výdej, pak by se nevystavoval výpis, ale provedla náhrada u zbývajících balení šlo by o náhradu, nikoli GS (viz
„náhrady LP“)
Pokud nemá všechna pøedepsaná balení lékárna k dispozici a souèasnì je nezbytné
okamžité vydání, postupuje se ohlednì chybìjících balení dle pravidel pro náhrady (viz
„náhrady LP“)
 VYZNAÈENÍ PROVEDENÉ GS NA RECEPT
Lékárník je povinen vyznaèit na Rp. provedenou GS (uvést skuteènì vydaný LP,
není nezbytnì nutné uvádìt, že jde o GS), pøípadnou zmìnu v úhradì LP a pøípadnou
zmìnu v dávkování LP.
16
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 CENA LP
LP plnì hrazené pacientem - není stanovena žádná podmínka ve vztahu ceny
pøedepsaného LP k cenì LP vydaného pøi GS. Záleží pouze na pacientovi, zda GS využije
pro možnost získat LP s nižší cenou, existuje-li taková varianta a nebo si naopak z jakéhokoli dùvodu (zpravidla vyšší komfort pøi léèbì) vybere alternativu s vyšší cenou než mìl
pøedepsaný LP.
LP hrazené z VZP (i hrazené jen èásteènì) - požádá-li o GS sám pacient, platí
podmínka vydání LP s nižším doplatkem než má LP pøedepsaný, zjednodušenì lze proto
uzavøít, že v tomto pøípadì se zpravidla vydává LP s nižší cenou. Má-li lékárna uzavøenou
smlouvu se zdravotní pojišovnou a ve smlouvì je zakotvena povinnost dodržovat pøi GS
pravidlo hospodárnosti, je tøeba i toto respektovat a i tato skuteènost bude mít dopad pøi
rozhodování o GS resp. cenovém srovnání pøedepsaného LP a substituenta. Z uvedeného
vyplývá, že není stanovena povinnost vydat pøi realizaci GS takový LP, který má nižší,
event. stejnou cenu jako LP pøedepsaný.
 DOPLATEK
Tato podmínka se týká pouze LP hrazených z VZP!
Primárnì sice GS patrnì zákonodárcem byla myšlena tak, že by mìl být
pøedepsaný LP substituován za substituent s nižším doplatkem (principu GS by však více
odpovídala myšlenka substituce za LP s nižší úhradou z vzp, pokud pøedpokládáme, že
zákonodárci není lhostejno, jaké prostøedky se vynakládají z veøejných zdrojù), nicménì
platná zákonná úprava nevyluèuje, aby v pøípadì, že s tím pacient souhlasí, farmaceut
substituoval pøedepsaný LP za jiný, s vyšším doplatkem. Vyplývá to z ustanovení § 32
ZVZP: „Požádá-li pojištìnec o vydání jiného léèivého pøípravku se stejnou léèivou látkou,
se stejnou cestou podání a se stejnou lékovou formou, nahradí jej lékárna v souladu se
zvláštním právním pøepisem jiným léèivým pøípravkem s nižším doplatkem, pokud
pøedepisující lékaø na receptu nevyznaèil, že pøedepsaný léèivý pøípravek nelze nahradit.“
Povinnost vydat LP s nižším doplatkem se tedy výslovnì vztahuje jen na pøípad, kdy sám
pacient požádá o užití GS k pøedepsanému LP. Mohou nastat dvì možnosti:
 o GS požádá sám pacient › lze vydat pouze LP s nižším doplatkem, nelze vydat
LP s vyšším doplatkem ani LP se stejným doplatkem. U LP plnì hrazených nelze
mluvit o žádném doplatku, proto lze plnì hrazený LP substituovat jiným plnì
hrazeným LP.
 GS provádìna se souhlasem pacienta (tj. farmaceut nabídne alternativu, pacient
s ní souhlasí), pozor, nikoli výslovnì na jeho žádost, pak podmínka nižšího doplatku
neplatí (protože zákon výslovnì øíká „požádá-li pacient…“) › lze vydat i LP se stejným, event. i vyšším doplatkem jako má LP pøedepsaný LP.
Platí-li podmínka nižšího doplatku, je vždy nutné srovnat pøedepsaný LP s LP vy17
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dávaným v rámci GS:
- je-li GS provádìna „kus za kus“, srovná se konkrétní jeden pøedepsaný LP s konkrétním jedním vydávaným LP
- je-li za více (menších) pøedepsaných balení vydáváno jedno velké balení, srovná se
doplatek pøedepsaných LP doplatkem za nìj vydávaného LP.
Samostatným problémem jsou nelineární diskrepance mezi úhradami a silami
dokonce i jednoho LP. Nelze vylouèit i pøípad zapadající do principu GS, kdy substituent se
od substituovaného liší silou a s ní souvisejícím doplatkem ve prospìch pacienta, ale
souèasnì úhradou v neprospìch pojišovny.
Pøíklad: LP A 28 x 20mg má významnì nižší úhradu než 2x LP B 28 x 10mg (stejná LL, LF,
cesta podání, shodná bezpeènost a úèinnost), ale LP B je na rozdíl od LP A bez doplatku
výsledek: LP A substituován za LP B, pacient díky realizaci GS nic nedoplácí, ale zdravotní
pojišovna musí uhradit vyšší úhradu než kdyby byl vydán pùvodní pøedepsaný LP.
Z pohledu zákona je takováto GS v poøádku, principielnì by se však mìlo zabránit
nevýhodnému výdeji pro ZP (zde dodržením síly substituovaného LP).
 ZAPOÈITATELNÝ DOPLATEK
Pacientovi se do limitu vždy zapoèítává doplatek pouze ve výši doplatku na
nejlevnìjší na trhu dostupný LP se stejnou LL a stejnou cestou podání.
Relevantní je jen doplatek u skuteènì vydaného LP.
V nìkterých pøípadech mùže GS vést k tomu, že doplatek na vydaný LP se do
limitu nezapoèítává na rozdíl od doplatku na pøedepsaný LP èi naopak; pøevážnì to bude
z dùvodu, že do limitu se nezapoèítávají doplatky u LP, jejichž stanovená úhrada je nižší
než 30% maximální ceny pøièemž uvedené % mùže být jiné u rozdílné velikosti balení LP,
jde o zámìnu pøedepsaného balení LP za jinou velikost balení u vydaného LP
Pøíklad: XYZAL 50 tbl. (ZD = 0,- Kè) a XYZAL 90 tbl. (ZD = 113,3 Kè) údaj k 14. 3. 2008.
 odpovìdnost za výdej LP pøi GS (viz „odpovìdnost pøi výdeji LP“)

18
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NÁHRADY LÉÈIVÝCH PØÍPRAVKÙ (§ 83 odst. 3 ZoL, § 11 odst. 1 SLP)
Jde o pøípady, kdy LP není v lékárnì k dispozici a pøitom je nezbytné okamžité
vydání LP. Podmínky pro náhradu jsou „mírnìjší“ než u GS. Podle zákona lze místo
pøedepsaného LP vydat LP odpovídajících léèebných vlastností, který má lékárna k dispozici. Platí následující
PRAVIDLA PRO NÁHRADU LP:
 LÉKÁRNA NEMÁ V OKAMŽIKU EXPEDICE (PØEDLOŽENÍ RP.) PØEDEPSANÝ LP
K DISPOZICI
V pøípadì, že pøedepsaný LP má lékárna k dispozici, nejedná se o náhradu
muselo by se postupovat podle (pøísnìjších) pravidel pro GS.
 NEZBYTNÉ OKAMŽITÉ VYDÁNÍ
Zda je èi není nezbytné okamžité vydání LP se podle SLP posuzuje s ohledem
na zdravotní stav pacienta. Žádné další podrobnosti k tomuto stanoveny nejsou.
Farmaceut bude muset v konkrétním pøípadì vycházet pøedevším z údajù zjistitelných
z Rp. a od pacienta event. osoby, která pøichází pacientovi LP vyzvednout. Nezbytnost
mùže spoèívat v charakteru onemocnìní a jeho možné akutnosti, která mùže ohrozit
pacienta i na životì (bronchiální astma, hypertenze, infekèní onemocnìní, silná bolest
apod). Obecnì je to každý pøípad, kdy pacientùv stav mùže být zhoršen tím, že mu LP
nebude vydán. Nezbytnost tedy bude i v pøípadì chronického pacienta, který „právì
doužíval poslední pøedchozí balení LP“.
 NÁHRADNÍ LP MÁ ODPOVÍDAJÍCÍ LÉÈEBNÉ VLASTNOSTI
Rozsah náhrady (a tím vymezení LP s odpovídajícími léèebnými vlastnostmi) stanoví SLP tak, že jde o LP, který má:
stejnou LL - lze zcela odkázat na výklad u GS
› stejnou cestu podání - lze zcela odkázat na výklad u GS
› stejnou LF - toto je (kromì absence pøedepsaného LP v lékárnì a nezbytnosti okamžitého výdeje) základní rozdíl mezi GS a náhradou. Vzhledem k tomu, že zákon ohlednì
rozsahu náhrady odkazuje na SLP, je možné, aby SLP vymezila (odchylnì od bìžných
definic), co se rozumí stejnou LF. SLP toto stanoví v pøíloze è. 1. Je zøejmé, že pro úèely
náhrady lze za tutéž LF považovat vìtší rozsah pøípravkù. Napø. tbl. a cps. jsou toutéž LF
pro úèely náhrady, ovšem rozdílnou LF pro úèely GS. Pro zásadní dùležitost vymezení LF
pro odlišení a realizaci náhrad a GS uvádím celou pøílohu è. 1 SLP (tabulka na následujících stranách).
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Léková forma

Latinský název
lékové formy

Podrobné pøíklady pøípravkù
v rámci lékové formy

Tekuté a polotuhé
perorální pøípravky

Peroralia liquida
et semisolida

Perorální kapky, perorální roztok, perorální
suspenze, perorální emulze, prášek pro pøípravu
perorálního roztoku nebo suspenze, zrnìný
prášek pro pøípravu perorální suspenze, prášek
pro pøípravu perorálního roztoku nebo suspenze
s rozpouštìdlem, sirup, prášek pro pøípravu
sirupu, zrnìný prášek pro pøípravu sirupu,
tableta pro pøípravu perorálního roztoku
nebo suspenze, léèivý èaj, instanèní léèivý èaj,
perorální gel, perorální pasta.

Tuhé perorální
pøípravky

Peroralia solida

Perorální prášek, šumivý prášek, zrnìný prášek,
šumivý zrnìný prášek, enterosolventní zrnìný
prášek, zrnìný prášek s prodlouženým
uvolòováním, zrnìný prášek s øízeným
uvolòováním, škrobová tobolka, tvrdá tobolka,
mìkká tobolka, enterosolventní tvrdá tobolka,
enterosolventní mìkká tobolka, tvrdá tobolka
s prodlouženým uvolòováním, mìkká tobolka
s prodlouženým uvolòováním, tvrdá tobolka
s øízeným uvolòováním, mìkká tobolka
s øízeným uvolòováním, tableta, obalená tableta,
potahovaná tableta, šumivá tableta, perorální
lyofilizát, enterosolventní tableta, tableta
s øízeným uvolòováním, tableta s prodlouženým
uvolòováním, žvýkací tableta, perorální guma,
pilulka, intraruminální inzert pro pulzní
uvolòování (vet.), liz (vet.), premix pro medikaci
krmiva (vet.), pelety.

Orální pøípravky
a pøípravky k použití
na dásnì

Oromucosalia
et gingivalia

Kloktadlo, koncentrát pro pøípravu kloktadla,
prášek pro pøípravu kloktadla, tableta
pro pøípravu kloktadla, orální roztok, orální
suspenze, orální kapky, orální sprej, sublinguální
sprej, roztok pro ústní výplachy, tableta
pro pøípravu roztoku pro ústní výplachy,
roztok na dásnì, orální gel, orální pasta,
léèivá žvýkací guma, gel na dásnì, pasta
na dásnì, orální tobolka, sublinguální tableta,
mukoadhesivní bukální tableta, bukální tableta,
pastilka.
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Léková forma
Zubní pøípravky

Latinský název
lékové formy

Podrobné pøíklady pøípravkù
v rámci lékové formy

Stomatologica

Zubní gel, zubní tyèinka, zubní prášek, zubní
roztok, zubní suspenze, zubní emulze, zubní
pasta

Dermatologica
Pøípravky pro kožní
a transdermální použití a transdermalia

Pøísada do koupele, krém, gel, mast, kožní
pasta, kožní pìna, šampón, kožní sprej -roztok,
kožní sprej –suspenze, kožní sprej – prášek,
kožní roztok, koncentrát pro pøípravu kožního
roztoku, kožní suspenze, kožní emulze, kožní
zásyp, roztok pro iontoforézu, transdermální
náplast, kožní lak, léèivý lak na nehty,
kataplazmata, kožní tyèinka, napuštìný
obvazový prostøedek, obojek (vet.), medikovaný
pøívìsek (vet.), ušní štítek (vet.), namáèecí
koupel - roztok (vet.), namáèecí koupel
- suspenze (vet.), namáèecí koupel – emulze
(vet.), nalévání na høbet – roztok (vet.),
nalévání na høbet – emulze (vet.), kapky na kùži
– roztok nebo suspenze nebo emulze (vet.),
namáèecí koupel strukù – roztok nebo suspenze
nebo emulze (vet.), sprej na struky – roztok (vet.)

Oèní pøípravky

Ocularia

Oèní krém, oèní gel, oèní mast, oèní kapky
– roztok nebo suspenze, prášek a rozpouštìdlo
pro pøípravu oèních kapek v roztoku, prášek
a rozpouštìdlo pro pøípravu oèních kapek
v suspenzi, rozpouštìdlo pro pøípravu oèních
kapek, oèní kapky s prodlouženým úèinkem,
oèní voda, rozpouštìdlo pro pøípravu oèní vody,
oèní inzert,

Ušní pøípravky

Auricularia

Ušní krém, ušní gel, ušní mast, ušní kapky
– roztok nebo suspenze nebo emulze, ušní
zásyp, ušní sprej – roztok nebo suspenze
nebo emulze, ušní omývadlo – roztok nebo
emulze, ušní tampon, ušní tyèinka

Nosní pøípravky

Nasalia

Nosní krém, nosní gel, nosní mast, nosní kapky
– roztok nebo suspenze nebo emulze, nosní
zásyp, nosní sprej – roztok nebo suspenze
nebo emulze, nosní omývadlo, nosní tyèinka
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Léková forma

Latinský název
lékové formy

Podrobné pøíklady pøípravkù
v rámci lékové formy

Vaginální pøípravky

Vaginalia

Vaginální krém, vaginální krém, vaginální mast,
vaginální gel, vaginální pìna, vaginální roztok,
vaginální suspenze, vaginální emulze, tableta
pro pøípravu vaginálního roztoku, vaginální
kulièka, tvrdá vaginální tobolka, mìkká vaginální
tobolka, vaginální tableta, šumivá vaginální
tableta, léèivý vaginální tampon, vaginální inzert,
vaginální hubka (vet.)

Rektální pøípravky

Rectalia

Rektální krém, rektální gel, rektální mast, rektální
pìna, rektální roztok, rektální suspenze, rektální
emulze, koncentrát pro pøípravu rektálního
roztoku, prášek pro pøípravu rektálního roztoku,
prášek pro pøípravu rektální suspenze, tableta
pro pøípravu rektálního roztoku, tableta
pro pøípravu rektální suspenze, èípek, rektální
tobolka, rektální tampon

Inhalaèní pøípravky

Inhalanda

Roztok k rozprašování, suspenze k rozprašování,
prášek pro pøípravu suspenze k rozprašování,
emulze k rozprašování, roztok k inhalaci
v tlakovém obalu, suspenze k inhalaci
v tlakovém obalu, emulze k inhalaci v tlakovém
obalu, prášek k inhalaci, prášek k inhalaci tvrdé
tobolce, dávkovaný prášek k inhalaci, prášek
k pøípravì inhalace párou, roztok k pøípravì
inhalace párou, tableta k pøípravì inhalace párou,
mast k pøípravì inhalace párou, tekutina
k pøípravì inhalace párou, plyn k inhalaci

Parenterální pøípravky

Parenteralia

Injekèní roztok nebo suspenze nebo emulze,
prášek pro pøípravu injekèního roztoku nebo
suspenze, prášek pro pøípravu injekèního
roztoku s rozpouštìdlem, prášek pro pøípravu
injekèní suspenze s rozpouštìdlem, koncentrát
pro pøípravu injekèního roztoku, infúzní roztok
nebo emulze, prášek pro pøípravu infuzního
roztoku, prášek pro pøípravu infuzního roztoku
s rozpouštìdlem, rozpouštìdlo pro parenterální
použití.
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Léková forma

Latinský název
lékové formy

Podrobné pøíklady pøípravkù
v rámci lékové formy

Implantáty

Implantata

Implantát, implantaèní tableta, implantaèní
øetìzec

Pøípravky pro dialýzu

Praeparata pro dialysi

Roztok pro peritoneální dialýzu, roztok pro
hemofiltraci, roztok pro hemodialýzu, koncentrát
pro pøípravu roztoku k hemodialýze

Uretrální pøípravky
Uretralia
a pøípravky k použití
et intravesicalia
do moèového mìchýøe

Roztok do moèového mìchýøe, roztok
k výplachu moèového mìchýøe, prášek
pro pøípravu roztoku k výplachu moèového
mìchýøe, uretrální gel, uretrální tyèinka

Tracheopulmonální
pøípravky

Tracheopulmonaria

Roztok nebo suspenze k endotracheopulmonální
instalaci, prášek pro pøípravu roztoku
k endotracheopulmonální instalaci, prášek
pro pøípravu roztoku k endotracheopulmonální
instalaci s rozpouštìdlem

Endocervikální
pøípravky

Endocervicalia

Endocervicální gel, prášek pro pøípravu
endocervikálního roztoku s rozpouštìdlem

Intramamární
pøípravky (vet.)

Intramammaria (vet.)

Intramammární roztok nebo suspenze
nebo emulze, intramammární mast,
struková tyèinka,

Intrauterinní pøípravky
(vet.)

Intrauteriaria (vet.)

Intrauterinní inzert, intrautrinní roztok,
intrauterinní suspenze, intrauterinní emulze,
intrauterinní tableta, intrautrerinní tobolka
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 SOUHLAS PACIENTA
Podrobnìji lze odkázat na výklad u GS s tou výjimkou, že nebude pøedcházet
informaèní povinnost, která je povinná jen u GS, pøesto však i zde by mìlo jít o souhlas
pacienta dostateènì informovaného o principu a podmínkách náhrady.
Na rozdíl od GS není povinnost získat souhlas pacienta pro realizaci náhrady LP
stanovena pøímo v ZoL, ale stanoví ji až SLP a je otázkou, zda toto zpøísnìní oproti zákonu
je vhodné (a vùbec možné). Povinnost získat pacienta pro náhradu, která je vázána na
situaci okamžitého nutného výdeje LP (v zákonì náhrada jako povinnost, ve vyhlášce
paradoxnì jen jako možnost), mùže být v pøípadì náhrady kontraproduktivní èasto pùjde
o pøípad, kdy právì z dùvodu zdravotního stavu pacienta vyzvedává LP jiná osoba nebo
sice pøijde sám pacient, ale pro svùj aktuální zdravotní stav mùže být v rozhodování
ovlivnìn; prioritou tohoto institutu je okamžitý výdej v nutných pøípadech a bylo by žádoucí
ponechat rozhodovací èinnost v rámci jednoznaènì stanovených pravidel na expedujícím
farmaceutovi.
Stanovení nutnosti souhlasu pacienta je zde dle mého názoru nad rámec zákona,
který náhradu souhlasem pacienta (na rozdíl od GS) nepodmiòuje; zákon ani nezmocòuje
k zakotvení takovéto podmínky vyhláškou, zmocòuje pouze k vymezení pøípadù, kdy je
nezbytné okamžité vydání LP a k vymezení rozsahu nahrazení pøedepsaného LP. Ve
sporných pøípadech by proto farmaceut neporušil zákon jen tím, že náhradní LP vydá bez
souhlasu pacienta, pokud ovšem dodrží ostatní podmínky náhrady.
 LZE I PØI SYMBOLU „NEZAMÌÒOVAT“
Výrazem nutnosti okamžitého vydání LP je možnost provést náhradu i v pøípadì,
kdy lékaø vyznaèí na Rp. „nezamìòovat“.
 SÍLA LP
Je pøípustné nahradit pøedepsaný LP takovým, který má odlišnou sílu, je však
nutné adekvátnì upravit dávkování a poznaèit jej na Rp. Stejnì jako u GS je nutno v tomto
pøípadì posoudit, zda jsou napø. tablety vydávaného LP dìlitelné, pokud v dùsledku jeho
vyšší síly oproti nahrazovanému LP by mìl být náhradní LP dìlen. Lze odkázat na výklad
k síle LP u GS.
 VELIKOST BALENÍ
Není stanoveno, že by náhradní LP musel mít stejnou velikost balení jako
pøedepsaný LP. Ovšem celkové množství (objem) vydaného LP by mìl v podstatì odpovídat pøedepsanému. Lze nahradit jedno vìtší balení více menšími baleními a naopak, lze
jedno balení nahradit jiným o jiné (podobné) velikosti vzhledem k tomu, že podmínkou je
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okamžitá nutnost výdeje, jsou tolerovatelné vìtší odchylky ve velikosti balení než u GS.
Nelze ovšem principielnì nahrazovat balení LP nad rámec nezbytnosti, myšleno dobou
podávání ve vztahu k jeho velikosti, jinak ovšem na výklad k velikosti balení u GS odkazuji.
 POÈET BALENÍ
Není stanovena podmínka nahradit vždy stejným poètem balení. Opìt lze odkázat
na výklad k poètu balení u GS. Je ovšem nutné mít na pamìti, že režim náhrady zákon
podmiòuje nezbytností okamžitého výdeje LP. Proto, je-li pøedepsáno více balení LP, mohu
náhradu užít jen v takovém rozsahu, v jakém lze mluvit o nutnosti okamžitého výdeje. Pøi
respektování tohoto základního pravidla, pak pøedepíše-li napø. lékaø 3 balení LP urèené
na 3 mìsíce, nemìlo by být zpravidla pøedmìtem náhrady více než 1 balení (nahrazujemeli „kus za kus“), nebo lze jen ve výjimeèných pøípadech odùvodnit nezbytnost výdeje
i zbývajících 2 balení (odjezd pacienta do zahranièí, dlouhodobý výpadek nahrazovaného
LP apod.), na zbývající balení se jinak poøídí výpis. Naproti tomu dojde-li k náhradì tìchto
3 balení LP (urèených na celkem 3 mìsíce) jedním velkým balením jiného LP,
odpovídajícím poètem léèebných dávek dobì cca 3 mìsícù, pak je takovýto postup v souladu s SLP.
Pokud jde o LP hrazený z vzp, je nutno mít na pamìti omezení pøi výdeji více balení
(viz dále „údaje uvádìné na Rp.“).
 VYZNAÈIT NA RP.
Na Rp. vyznaèí farmaceut provedenou zmìnu, vèetnì úpravy dávkování, pokud
k nìmu dochází. Není ovšem nutné výslovnì na Rp. uvést, že výdej jiného než pøedepsaného LP byl realizován jako náhrada.
 CENA
Není stanovena žádná podmínka. Náhradní LP mùže mít stejnou, nižší i vyšší cenu než pøedepsaný LP.
 DOPLATEK
Není stanovena žádná podmínka. Náhradní LP mùže mít stejný, nižší i vyšší doplatek než pøedepsaný LP.
 odpovìdnost za výdej náhradního LP (viz „odpovìdnost pøi výdeji LP“)
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ZÁMÌNA PØEDEPSANÉHO LP ZA LP S JINOU LÉÈIVOU LÁTKOU
NEBO V JINÉ LÉKOVÉ FORMÌ (§ 11 odst. 4 SLP)
V tomto pøípadì není zøejmé, v kterém ustanovení ZoL má tato právní úprava SLP
oporu. Výkladem zákonného ustanovení o GS by se dalo dospìt k závìru, že § 11 odst.
4 SLP lze užít pouze v pøípadech, kdy lékárna nemá pøedepsaný LP k dispozici a pøitom je
nezbytné jeho okamžité vydání (tak tomu bylo i za pøedchozího ZoL), nicménì SLP
možnost zámìny pøedepsaného LP neváže na podmínku jeho nedostupnosti v lékárnì
v dobì výdeje. Z textu vyhlášky lze dovodit tyto
PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ ZÁMÌNY:
 SOUHLAS PACIENTA
Zámìnu lze realizovat pouze se souhlasem pacienta (podrobnìji lze odkázat
na výklad u GS s tou výjimkou, že nebude pøedcházet informaèní povinnost, která je
povinná jen u GS, pøesto však i zde by mìlo jít o souhlas pacienta dostateènì informovaného o principu a podmínkách zámìny).
 LÉÈIVÁ LÁTKA
V rámci zámìny lze pøedepsaný LP zamìnit za LP s jinou LL. Je však stanovena
podmínka, že LL vydaného LP musí mít obdobné úèinky jako LL pøedepsaného LP.
Zámìnu je možné užít i pro pøípad, kdy jsou pøedepsány 2 LP, každý s jednou
konkrétní LL; zámìna za 1 LP, který má obì LL. Pøíklad: Micardis 80 mg tbl. dávkovaný
S: 1-0-0 + Hydrochlorothiazid 20 x 25 mg tbl. dávkovaný S: 1/2-0-0 , za MicardisPlus
80/12,5mg tbl. dávkovaný S:1-0-0, kde pacient nejen má lepší compliance v užívání, ale
také nižší platbu uspoøenou na jednom regulaèním poplatku.
 LÉKOVÁ FORMA
V rámci zámìny lze pøedepsaný LP zamìnit za LP v jiné lékové formì. SLP
nestanoví žádné další podrobnosti, lze tedy zamìnit za jakoukoli jinou lékovou formu.
 ODSOUHLASENÍ PØEDEPISUJÍCÍM LÉKAØEM
Zámìnu lze realizovat pouze v pøípadì, že ji odsouhlasí pøedepisující lékaø.
Není stanovena forma, lze tedy i ústnì (telefonicky), mailem apod., ovšem dùkazní
bøemeno ohlednì odsouhlasení zde leží na farmaceutovi.
Lze pøedpokládat, že lékaø zámìnu za jiný LP s jinou LL nebo v jiné LF neodsouhlasí v pøípadì, že farmaceut má pøedepsaný LP k dispozici resp. pùjde patrnì jen
26

Nová legislativa v praxi lékárníka

o výjimeèné pøípady. Lze doporuèit, aby k této zámìnì bylo farmaceutem pøistupováno jen
v pøípadech, kdy nemá pøedepsaný LP k dispozici, je nutné jeho okamžité vydání (a pøitom
nestaèí provést „náhradu“) a nebo v pøípadech jinak odùvodnìných ve jménu prospìchu
pro pacienta (pøedepsaný LP se již nevyrábí a existuje pouze modernìjší LL v rámci dané
ATC skupiny; LP není k dispozici a nezbytné jeho vydání obvyklé u pohotovostního výdeje,
event. existuje lepší snášenlivost v kombinaci s ostatními pøedepsanými LP, apod.…)
Pøíklad: lékaø pøedepsal 13 mìsíènímu dítìti na snížení projevù atopického ekzému
Calcium Chloratum 10 % roztok pøi dávkování 2,5 ml/ den do vymizení pøíznakù. Zámìna
lékárníkem (odsouhlasená lékaøem): Fenistil kapky dávkovat 3 x dennì 10 kapek do vymizení pøíznakù.
 VYZNAÈIT ZÁMÌNU
Je nutné vyznaèit provedenou zámìnu na Rp., vèetnì dávkování.
 CESTA PODÁNÍ
Není stanovena žádná podmínka o cestì podání LP, který je vydáván za pøedepsaný LP. Cesta podání pøedepsaného LP a vydaného LP se mùže lišit.
 CENA, DOPLATEK
Nejsou stanoveny žádné podmínky, není nutné se zabývat srovnáváním ceny
èi doplatku u pøedepsaného a vydávaného LP
 VELIKOST BALENÍ, POÈET BALENÍ, SÍLA LP
Nejsou stanoveny žádné podmínky, vzhledem k nutné podmínce odsouhlasení
pøedepisujícím lékaøem budou tyto záležitosti øešeny individuálnì v každém konkrétním
pøípadì.
 „NEZAMÌÒOVAT“
Zámìna je možná, i když lékaø vyznaèí na Rp. „nezamìòovat“. Neplatí zde
pravidlo, že nelze provést zámìnu, je-li na Rp. vyznaèeno „nezamìòovat“. Tím, že v tomto
pøípadì zámìny je vždy nezbytnou podmínkou odsouhlasení pøedepisujícího lékaøe, mìlo
by být zajištìno, že lékaø s lékárníkem komunikuje dùvod pøíkazu k nezamìòování
a neodsouhlasí takovou zámìnu, která by dle jeho poznatkù o pacientovi mìla pacientovi
zpùsobit poškození.
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ODPOVÌDNOST ZA ŠKODU PØI VÝDEJI LÉÈIVÝCH PØÍPRAVKÙ
Dojde-li k poškození zdraví pacienta užitím léèivého pøípravku vydaného farmaceutem v lékárnì, pøichází v úvahu následující typy odpovìdnosti za škodu zpùsobenou
pacientovi.
ODPOVÌDNOST LÉKÁRNÍKA, KTERÝ NENÍ PROVOZOVATELEM LÉKÁRNY:
 OBÈANSKOPRÁVNÍ A PRACOVNÌPRÁVNÍ ODPOVÌDNOST
(§ 420 obè. zák., § 250, 257 zákoníku práce):
Podmínky pro vznik odpovìdnosti (musí být splnìny všechny 4 podmínky):
 protiprávní jednání lékárníka (= porušení nìkteré z povinností lékárníka, vèetnì
povinnosti postupovat lege artis); Takovým jednáním je napøíklad chybný výdej jiného
než pøedepsaného LP. Stejnì tak jím mùže být vydání jiného LP, než kterým mùže
být v souladu s právními pøedpisy pøedepsaný LP substituován (GS), nahrazen èi
zamìnìn.
Pøíklad: lékárník provede substituci LP, který nemá shodnou bezpeènost jako
pøedepsaný LP (viz pøíklady uvedené v èásti zabývající se GS.).
Pøíklad: lékárník provede GS i když je na Rp. „nezamìòovat“.
Pøíklad: lékárník provede GS nebo náhradu LP o jiné síle než mìl pøedepsaný LP
a neupraví adekvátnì dávkování.
 vznik škody - škoda na zdraví (životì) pacienta. Pokud pacient požaduje penìžitou
náhradu škody, musí její výši vyèíslit a prokázat tuto výši (v pøípadì soudních sporù
èasto s pomocí posudku ošetøujícího lékaøe èi znaleckého posudku) – v rámci
náhrady škody mùže být hrazeno bolestné (výše se stanoví dle pøíslušné vyhlášky
podle bodového ohodnocení, vyhláška pak stanoví, kolik Kè je za 1 bod), ztížení
spoleèenského uplatnìní (výše opìt dle vyhlášky v závislosti na konkrétní míøe
poškození zdraví a jeho projevech), náklady na léèení, náhrada za ztrátu na výdìlku.
V pøípadì smrti pacienta (je-li smrt v pøíèinné souvislosti s protiprávním jednáním
lékárníka pøi výdeji LP) se hradí jednorázovì odškodnìní pozùstalým, náklady na
výživu pozùstalých, náklady spojené s pohøbem.
 pøíèinná souvislost mezi protiprávním jednáním lékárníka a zpùsobenou
(vzniklou) škodou - pøíèinná souvislost musí být dána. Lékárník neodpovídá
za škodu, která sice pacientovi vznikla užitím jím vydaného léèivého pøípravku, ale
pøitom nevznikla v dùsledku porušení povinnosti lékárníka.
Pøíklad: pacient nerespektoval podmínky pro teplotu pro uchovávání LP a LP místo
v lednici uchovává v horkém dni na parapetu okna na jižní stranì svého bytu (a v dùsledku toho byl pacient poškozen na zdraví požitím takovéhoto nesprávnì uchovávaného LP)
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Pøíklad: pacient nerespektoval stanovené dávkování LP
Pøíklad: pacient zapil benzodiazepinové hypnotikum alkoholem
Pøíklad: pacient nerespektoval zákaz slunìní pøi užívání LP obsahující LL
kotrimoxazol
Podmínka pøíèinné souvislosti samozøejmì nemùže nastat v pøípadì, kdy lékárník
vùbec neporuší jakoukoli povinnost pøi výdeji LP, nemùže nastat v pøípadì postupu
lege artis (zde absentuje protiprávní jednání jako první z podmínek odpovìdnosti).
Stejnì tak nemá smysl o pøíèinné souvislosti mluvit, pokud sice dojde k porušení
nìkteré povinnosti, ale není tím pacientovi zpùsobena žádná škoda (újma).
 zavinìní (= nedbalost èi úmysl) – zavinìní je nutnou podmínkou pro vznik
odpovìdnosti lékárníka za vzniklou škodu, nejèastìji pùjde o nedbalostní zavinìní
(tj. lékárník mohl nebo mìl vìdìt, že vydáním resp. užitím vydaného léèivého
pøípravku pacientem mùže dojít k poškození pacienta a pøesto takový léèivý
pøípravek vydal). V praxi zásadnì pùjde o zavinìní nedbalostní.
Pøíklad: Lékárník nesprávnì pøeète Rp. psaný ruènì a v dùsledku toho vydá jiný než
pøedepsaný LP.
Pokud lékárník pøi konkrétním výdeji LP splní všechny podmínky dané platnými
právními pøedpisy, postupuje lege artis a pøesto užitím vydaného LP vznikne
pacientovi škoda na zdraví, lékárník za tuto škodu neodpovídá, protože zde chybí
zavinìní (není zde ani nedbalost).
Pøíklad: lékárník realizuje GS, splní všechny podmínky pro GS, pøesto má pacient na
vydaný LP negativní reakci a dojde k poškození jeho zdraví – lékárník za tuto škodu
neodpovídá.
Dojde-li k naplnìní všech 4 podmínek, zodpovídá pacientovi za zpùsobenou
škodu provozovatel lékárny, nikoli lékárník, který LP vydal (pokud není tento lékárník
souèasnì provozovatelem lékárny). Vyplývá to z ustanovení § 420 odst. 2 obèanského
zákoníku: „Škoda je zpùsobena právnickou osobou anebo fyzickou osobou, když byla
zpùsobena pøi jejich èinnosti tìmi, které k této èinnosti použili. Tyto osoby samy za škodu
takto zpùsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovìdnost podle
pracovnìprávních pøedpisù není tím dotèena.“ Pøípadnou penìžitou náhradu by tak
pacient musel požadovat pøímo po provozovateli lékárny. Provozovatel lékárny ovšem
v rámci pracovnìprávního vztahu mùže náhradu škody požadovat po lékárníkovi –
zamìstnanci. Pokud lékárník zpùsobil škodu z nedbalosti, odpovídá za ni provozovateli
lékárny jako zamìstnavateli jen do výše 4,5 násobku svého prùmìrného mìsíèního
výdìlku (bez ohledu na to, že provozovatel v konkrétním pøípadì musí zaplatit pacientovi
škodu i mnohonásobnì vyšší). Pokud by lékárník zpùsobil škodu úmyslnì, odpovídal by
provozovateli (zamìstnavateli) za celou její výši.
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Nedojde-li k dohodì o náhradì škody, je možno se náhrady škody domáhat
podáním žaloby k pøíslušnému soudu.
 TRESTNÌ PRÁVNÍ ODPOVÌDNOST
(zejména § 221 až 224 trestního zákona):
Podle platného trestního zákona pøichází pøi výdeji LP v úvahu pøedevším
trestné èiny ublížení na zdraví. Tyto trestné èiny lze spáchat jak úmyslnì, tak z nedbalosti, záleží i na tom, jaký v dùsledku èinu nastal následek, podle toho se odvíjí i sankce.
Podmínky vzniku trestní odpovìdnosti jsou zde obdobné jako podmínky obèanskoprávní
(pracovnìprávní) odpovìdnosti lékárníka, který není provozovatelem lékárny:
 protiprávní jednání – pokud by šlo o úmyslné jednání smìøující k ublížení na zdraví,
pak staèí jakékoli jednání, kterým lékárník porušuje nìkterou ze svých povinností;
pokud jde o jednání nedbalostní, pak ke spáchání trestného èinu je zde nutné takové
jednání, kterým lékárník poruší dùležitou povinnost vyplývající z jeho povolání (resp.
v pøípadì tìžké újmy na zdraví èi smrti pacienta je pøísnìji trestáno, pokud došlo
k porušení dùležité povinnosti vyplývající z povolání lékárníka). Vždy musí jít o jednání naplòující skutkovou podstatu konkrétního trestného èinu (viz níže citace konkrétních §§).
 vznik škody = dojde k újmì na zdraví (u úmyslného trestného èinu postaèí, že došlo
k pokusu o ublížení na zdraví, nemusí skuteènì dojít pøímo k ublížení na zdraví).
Poškození zdraví musí mít urèitou intenzitu, aby šlo o jednání „spoleèensky
nebezpeèné“, podle závažnosti poškození zdraví je pak rozlišována pøísnost sankce.
 zavinìní – je nutnou podmínkou vzniku odpovìdnosti. Na stranì lékárníka musí dojít
aspoò k nedbalostnímu porušení povinnosti.
Pøi naplnìní výše uvedených podmínek je trestnì odpovìdný pøímo expedující
lékárník. Pro názornost uvádím skutkové podstaty trestného èinu ublížení na zdraví,
vèetnì sankcí, které za nì soud mùže uložit:
§ 221
(1) Kdo jinému úmyslnì ublíží na zdraví, bude potrestán odnìtím svobody až na dvì léta.
(2) Odnìtím svobody na jeden rok až pìt let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 na svìdkovi, znalci nebo tlumoèníkovi pro výkon
jejich povinnosti,
b) spáchá-li takový èin na jiném pro jeho rasu, pøíslušnost k etnické skupinì, národnost,
politické pøesvìdèení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání, nebo
c) zpùsobí-li takovým èinem tìžkou újmu na zdraví.
(3)Odnìtím svobody na tøi léta až osm let bude pachatel potrestán, zpùsobí-li èinem
uvedeným v odstavci 1 smrt.
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§ 222
(1) Kdo jinému úmyslnì zpùsobí tìžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnìtím svobody
na dvì léta až osm let.
(2) Odnìtím svobody na tøi léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 na svìdkovi, znalci nebo tlumoèníkovi pro výkon
jejich povinnosti, nebo
b) spáchá-li takový èin na jiném pro jeho politické pøesvìdèení, národnost, pøíslušnost
k etnické skupinì, rasu, vyznání nebo proto, že je bez vyznání.
(3) Odnìtím svobody na deset až patnáct let nebo výjimeèným trestem bude pachatel
potrestán, zpùsobí-li èinem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.
§ 223
Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší dùležitou povinnost vyplývající
z jeho zamìstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
bude potrestán odnìtím svobody až na jeden rok nebo zákazem èinnosti.
§ 224
(1) Kdo jinému z nedbalosti zpùsobí tìžkou újmu na zdraví nebo smrt, bude potrestán
odnìtím svobody až na dvì léta nebo zákazem èinnosti.
(2) Odnìtím svobody na šest mìsícù až pìt let nebo penìžitým trestem bude pachatel
potrestán, spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil dùležitou povinnost
vyplývající z jeho zamìstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu
podle zákona.
(3) Kdo z nedbalosti zpùsobí tìžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob proto, že hrubì
porušil pøedpisy o ochranì životního prostøedí nebo pøedpisy o bezpeènosti práce nebo
dopravy anebo hygienické pøedpisy, bude potrestán odnìtím svobody na tøi léta až
deset let.
Z pohledu trestního zákona se tìžkou újmou na zdraví rozumí jen vážná porucha
zdraví nebo vážné onemocnìní. Za tìchto podmínek je tìžkou újmou na zdraví
a) zmrzaèení,
b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní zpùsobilosti,
c) ochromení údu,
d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,
e) poškození dùležitého orgánu,
f) zohyzdìní,
g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
h) muèivé útrapy nebo
ch) delší dobu trvající porucha zdraví.
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ODPOVÌDNOST PROVOZOVATELE LÉKÁRNY (§ 420, 421a, 438 až 450 obè. zák.)
Tato odpovìdnost se týká jak provozovatelù, kteøí jsou právnickými osobami, tak
provozovatelù, kteøí jsou fyzickými osobami (a není rozhodující, zda jde o lékárníka èi
nikoli)
 OBECNÁ ODPOVÌDNOST PROVOZOVATELE ZA ŠKODU (§420 obè. zák.)
Jde o pøípady, kdy pøi výdeji LP (resp. následným užitím vydaných LP) vznikne
škoda na zdraví (životì) pacienta, pøièemž stejnì jako výše u odpovìdnosti lékárníkaneprovozovatele musí být splnìny 4 základní pøedpoklady:
 protiprávní jednání provozovatele lékárny (za které se považuje i jednání jeho zamìstnancù èi dalších osob pro nìj vykonávajících èinnost) – konkrétní pøíklady viz
výše, jde o porušení povinností pøi výdeji LP
 vznik škody – viz výše
 pøíèinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem škody – viz výše
 zavinìní – musí být minimálnì nedbalostní (tj. vždy musí dojít k porušení povinnosti
buï z nedbalosti nebo úmyslnì, nestaèí, že pouze vznikla škoda zpùsobená vydaným LP)
Odpovìdnosti se provozovatel zprostí, pokud prokáže, že škodu nezavinil
(napø. prokáže, že jeho zamìstnanec, lékárník, pøi užití GS dodržel všechna pravidla stanovená právními pøedpisy pro GS, postupoval lege artis – v tomto pøípadì nebude
provozovatel za škodu v rámci obecné odpovìdnosti za škodu dle § 420 obè.zák.
odpovídat, by ke škodì došlo užitím vydaného LP).
Provozovatel hradí pacientovi celou zpùsobenou škodu (tj. neplatí zde žádná
limitace jaká je napø. u odpovìdnosti lékárníkù-zamìstnancù, viz výše).
 ZVLÁŠTNÍ ODPOVÌDNOST ZA ŠKODU (§ 421a obè. zák.)
Podle § 421a obè.zák. každý odpovídá za škodu zpùsobenou okolnostmi,
které mají pùvod v povaze pøístroje nebo jiné vìci, jichž bylo pøi plnìní závazku
použito, pøièemž tato odpovìdnost se vztahuje i na poskytování zdravotnických,
sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb. Protože lékárna je rovnìž zdravotnické zaøízení poskytující zdravotnické služby, vztahuje se i na provozovatele
lékár-ny tato odpovìdnost. Z dosavadních soudních rozhodnutí je evidentní, že v
pøípadì poskytování zdravotnických služeb lékaøi je LP jednou z vìcí, která je považována
za vìc použitou pøi plnìní závazku lékaøe (zdravotnického zaøízení). V pøípadì LP
pøipravo-vaných v lékárnì by onou vìcí mohly být i léèivé nebo pomocné látky užité pøi
pøípravì LP, stejnì jako napø. pøístroje èi obaly užité v souvislosti s pøípravou LP.
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Jedná se o nejpøísnìjší typ odpovìdnosti za škodu, jde o tzv. absolutní
objektivní odpovìdnost, což znamená, že této odpovìdnosti se nelze zprostit.
Není nutné žádné zavinìní, žádné porušení povinnosti, provozovatel
odpovídá, i když žádným svým pochybením škodu nezavinil. Provozovatel by
neodpovídal pouze v tom pøípadì, že by se prokázalo, že škoda byla zpùsobena nìèím
jiným než léèivým pøípravkem (nebo použitým pøístrojem èi jinou vìcí, jak je uvedeno výše).
Pokud jde o výdej na Rp., pak zde pøistupuje odpovìdnost lékaøe za pøedepsání
LP a v konkrétních pøípadech mùže odpovídat spoleènì provozovatel zdravotnického
zaøízení „lékaøské péèe“ spolu s provozovatelem lékárny.

LÉKAØSKÝ PØEDPIS (§ 80 ZoL, § 1 vyhl. o pøedepisování)
= recept nebo žádanka vystavené lékaøem

RECEPT (§ 5 až 12, § 17 a 18 vyhl. o pøedepisování)
 na pøedepisování humánních LP za úèelem poskytování zdravotní péèe " neexistuje žádný závazný vzor tiskopisu
 na pøedepisování humánních LP nebo veterinárních LP za úèelem poskytování
veterinární péèe "neexistuje žádný závazný vzor tiskopisu
 na pøedepisování léèivých pøípravkù obsahujících omamné látky zaøazené do
seznamu I nebo psychotropní látky zaøazené do seznamu II, tj. tzv. recept
s modrým pruhem " závazný tiskopis je v pøíloze è. 1 vyhlášky o pøedepisování
 elektronický recept (viz dále „elektronický recept“)
 opakovací recept (viz dále „opakovací recept“)
? mùže být recept vystavený na papíru jakéhokoli formátu ? – ano, není stanoven
žádný závazný vzor, proto recept mùže být vystaven na papíru jakékoli velikosti,
jakékoli barvy nebo i potisku (napø. logo provozovatele), pokud to ovšem nemá vliv
(neomezuje) na jeho èitelnost; Rp. (vyjma Rp. s modrým pruhem) mùže být opatøen
ochrannými znaky proti zneužití
? je stanoven nìjaký závazný vzor pro výpis z receptu ? – ne, ani výpis nemá žádný
závazný vzor, lze si vyhotovit jakýkoli vlastní tiskopis nebo výpis pøímo tisknout
z poèítaèe; výpisem ovšem není pouhá fotokopie Rp.
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ÚDAJE UVÁDÌNÉ NA RECEPTU PØI PØEDEPISOVÁNÍ
HUMÁNNÍCH LÉÈIVÝCH PØÍPRAVKÙ PØI POSKYTOVÁNÍ
ZDRAVOTNÍ PÉÈE
(§ 80 ZoL, § 5 a 6 vyhl. o pøedepisování)
Pozn. aut.: V následujících bodech jsou uvedeny všechny údaje, které je nutné podle nové
vyhlášky o pøedepisování uvádìt na Rp. Až na nìkteré výjimky, které jsou uvedeny pod
samostatným heslem (napø. omezení poètu balení pøi výdeji LP) je u každého bodu nejen
konstatováno, co musí být konkrétnì uvedeno na Rp., ale bezprostøednì následuje i
výklad, jak se absence jednotlivých údajù na Rp. nebo jejich chybné uvedení promítá do
výdeje LP dle nové SLP (tj. zda neuvedení údaje zpùsobí neplatnost Rp., zda lze údaj
doplnit, zda lékárník smí èi nesmí vydat pøi absenci nìkterého údaje atd.).
? mùže být na Rp. i jiný údaj než stanoví vyhláška? – ANO, vyhláška stanoví ty údaje,
které je nutné uvádìt za daných podmínek na Rp., ale nevyluèuje, aby se na Rp.
uvedly i jiné údaje, za pøedpokladu, že tím není omezena èitelnost Rp. (napø. reklama
na volnì prodejné LP)
? pokud na Rp. není nìkterý údaj uveden, je takový Rp. neplatný? – NE, neuvedení
nìkterého z údajù nezpùsobuje neplatnost Rp., ovšem v pøípadì absence nìkterých
konkrétních údajù nesmí být LP na takový Rp. vydán – jde o situace výslovnì
upravené v SLP (viz výklad u jednotlivých údajù uvádìných na Rp., viz též heslo
„výdej LP na Rp.“)
 POÈET PØEDEPISOVANÝCH POLOŽEK (DRUHÙ) LP
(§ 5 odst. 1 vyhl. o pøedepisování)
Na Rp. s modrým pruhem lze pøedepsat pouze 1 druh LP
Na Rp. ostatní lze pøedepsat nejvýše 2 druhy LP
 OMEZENÍ POÈTU BALENÍ LP PØEDEPSANÝCH NA RP
(§ 5 odst. 2 vyhl. o pøedepisování)
Poèet balení (nebo dávek) se na Rp. vyznaèí øímskou èíslicí a slovy v latinském
jazyce.
U LP hrazených z vzp (= pøedepsaných na úèet vzp) lze více než 1 balení
jednoho druhu LP pøedepsat pouze tehdy, je-li to nezbytné k zajištìní léèby pacienta do
jeho další kontrolní návštìvy u pøedepisujícího lékaøe, nejdéle však na dobu 3 mìsícù "
pro posouzení, na jakou dobu léèby vystaèí pacientovi pøedepsaný poèet balení je
rozhodující dávkování LP.
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Pøekroèí-li lékaø tento preskripèní limit, nezpùsobí to neplatnost receptu, ale
expedující lékárník pøi výdeji více balení LP v tomto pøípadì vydá pouze tolik balení, kolik
odpovídá zajištìní léèby pacienta na dobu 3 mìsícù (podrobnìji viz též „omezení poètu
balení LP pøi výdeji“).
Je-li pøedepisováno jen 1 balení, neplatí omezení na 3 mìsíce (1 balení mùže být
i na více než 3 mìsíce a je to v souladu s vyhláškou o pøedepisování).
Je-li pøedepisováno více než 1 balení LP nehrazeného z vzp, neplatí omezení na
3 mìsíce.
? Mùže lékaø pøedepsat napø. TABULETTA MAGNESII LACTICI 0.5 CSC 1000 x 500
mg pøi dávkování 1-0-1 (hrazený z vzp) – ANO, mùže, protože jde o pøedpis pouze
1 balení a zde neplatí limit 3 mìsíce, pøestože toto balení vystaèí pacientovi na 500
dní.
? Mùže lékaø pøedepsat 3x Apo-ibuprofen 100 x 400mg, dávkování 1-0-0 – ANO, mùže,
ale jedinì pokud souèasnì uvede na receptu: „HRADÍ NEMOCNÝ“, protože pak se
jedná o pøípravek nehrazený z vzp (tj. zde pøedepsaný na úèet pacienta) a zde
neplatí 3mìsíèní preskripèní omezení.
? Mùže lékaø pøedepsat 2x Apo-parox 100 x 20 mg pøi dávkování 1-0-0 (hrazený z vzp)
– NE, nemùže, protože jde o LP hrazený z vzp, je pøedepsáno více než 1 balení a
platí pro nìj 3mìsíèní omezení a pøi uvedeném dávkování by pøedepsané množství
tento 3mìsíèní limit pøesáhlo
? Pokud lékaø poruší proskripèní omezení 3 mìsícù a napíše takový poèet balení, která
pacient pøi stanoveném dávkování bude užívat déle než 3 mìsíce, je takový Rp.
neplatný? – NE, není neplatný, ale lékárník na takový Rp. vydá pouze tolik balení
jednoho druhu LP, kolik odpovídá zajištìní léèby pacienta na dobu 3 mìsícù.
? Mùže lékaø pøedepsat 2 x Meridia 98 x 15 mg, pøi dávkování 1-0-0? - Pokud výslovnì
neuvede: “HRADÍ NEMOCNÝ“, pak lékárník takové množství, vzhledem k dávkování nemùže vydat, nebo LP je hrazený z vzp (by úhrada je zcela minimální)
a spadá do 3mìsíèního limitu, který by byl druhým balením pøekroèen.
? Mùže být v pøípadì jako je pøedchozí pøíklad øešením doplnìní údaje: „HRADÍ
NEMOCNÝ“? - ANO, ale tato kompetence náleží de iure pouze lékaøi, v rámci
kompetence pøedepisování.
 OZNAÈENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠOVNY ÈÍSELNÝM KÓDEM
(§ 6 odst. 1 písm. a) vyhl. o pøedepisování)
Uvádí se pouze v pøípadì, kdy je pøedepsaný LP hrazen z vzp. Absence tohoto údaje,
pokud tento údaj nelze doplnit, je dùvodem pro nevydání LP. SLP ovšem patrnì
35

Nová legislativa v praxi lékárníka

nedopatøením nerozlišuje situaci, kdy pøedepsaný LP je hrazen z vzp od situace, kdy jej
hradí pacient. V pøípadì kdy LP není hrazen z vzp se totiž dle vyhlášky o pøedepisování na
Rp. kód zdravotní pojišovny neuvádí, tj. i bez uvedení tohoto kódu pùjde o Rp., na kterém
budou všechny údaje stanovené vyhláškou o pøedepisování a lékárník nemùže pochybit,
pokud na takový úplný Rp. LP vydá. Pokud jde o LP hrazené z vzp, pak chybí-li kód
zdravotní pojišovny a není možné jej doplnit, pak dle SLP nelze nikdy vydat, nicménì
pokud by šlo o recept vystavený ve výjimeèném pøípadì, opatøený slovy „nebezpeèí
z prodlení“, kde kód ZP být nemusí, šlo by v takovém pøípadì opìt o úplný Rp. a i zde by
proto mìl lékárník LP vydat i bez kódu ZP.
Pro úplnost uvádím, že dle platného ZVZP (§ 12 písm. h) má sice pojištìnec
povinnost prokazovat se pøi poskytování zdravotní péèe platným prùkazem pojištìnce
nebo náhradním dokladem vydaným pøíslušnou zdravotní pojišovnou, bohužel však
ZVZP stanoví, že tuto povinnost pojištìnec nemá pøi poskytování LP a PZT. Pojištìnec
proto není povinen v lékárnì farmaceutovi pøedkládat prùkaz pojištìnce za úèelem ovìøení,
že u konkrétní zdravotní pojišovny je pojištìn.
 JMÉNO (PØÍPADNÌ JMÉNA) A PØÍJMENÍ PACIENTA
(§ 6 odst. 1 písm. b) vyhl. o pøedepisování)
Nebude-li na Rp. uvedeno jméno a pøíjmení pacienta a není ani možné doplnit, pak
LP lze vydat pouze v pøípadì, že se jedná o pøedepsání léèivého pøípravku v pøípadì
nebezpeèí z prodlení pøi poskytování zdravotní péèe pacientovi, který je v nebezpeèí smrti
nebo jeví vážné poruchy zdraví, tj. v zásadì pouze pokud by se jednalo o Rp. vystavený ve
výjimeèném pøípadì (viz též „Rp. vystavený ve výjimeèných pøípadech“).
Vzhledem k tomu, že sama SLP pøedpokládá možnost doplnìní absentujícího jména
èi pøíjmení pacienta, mùže takový údaj jednoznaènì doplnit i lékárník (není nutné, aby jej
doplnil sám pøedepisující lékaø).
 TELEFONNÍ ÈÍSLO PACIENTA
(§ 6 odst. 1 písm. b) vyhl. o pøedepisování)
Lékaø je povinen uvést na Rp. telefonní èíslo pacienta, pokud s tím pacient souhlasí.
Pokud pacient s uvedením telefonního èísla nesouhlasí, lékaø jej uvést na Rp. nesmí.
Absence telefonního èísla na Rp. není dùvodem pro nevydání LP.
 IDENTIFIKAÈNÍ ÈÍSLO PACIENTA-POJIŠTÌNCE
(§ 6 odst. 1 písm. b) vyhl. o pøedepisování)
Tento údaj se uvádí vždy, tj. i v pøípadech, kdy si pøedepisovaný LP zcela hradí
pacient. Identifikaèní èíslo se na Rp. neuvádí v jediném pøípadì – když pacient nemá
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vùbec identifikaèní èíslo pøidìleno – v tomto pøípadì se uvádí na Rp. jeho datum narození.
Pokud na Rp. není uvedeno identifikaèní èíslo pojištìnce a není možné jej doplnit (mùže
doplnit i lékárník), nesmí být LP vydán. SLP tu na rozdíl od absence jména a pøíjmení
pacienta neuvádí možnost (povinnost) vydat, hrozí-li nebezpeèí z prodlení. Nicménì,
pokud pùjde o Rp. vystavený ve výjimeèném pøípadì (který mimo jiné musí obsahovat údaj
„nebezpeèí z prodlení“), na tento Rp. by lékárník LP vydal i pøi absenci identifikaèního èísla,
protože u tohoto speciálního typu Rp. nemusí být údaj o identifikaèním èísle uveden, pokud
tento údaj není dostupný.
 MÍSTO TRVALÉHO POBYTU PACIENTA (§ 6 odst. 1 písm. b) vyhl. o pøedepisování)
U cizincù lze uvést místo pobytu v ÈR, u vìzòù (tj. poskytovatel je v rámci Vìzeòské
služby ÈR) se uvádí název a adresa vazební vìznice (u obvinìných umístìných ve vazbì)
nebo název a adresa vìznice (u odsouzených).
Chybí-li na Rp. údaj o místu trvalého pobytu, není to dùvod pro nevydání LP (není ani
nutné tento údaj výslovnì na Rp. doplnit).
 „HRADÍ NEMOCNÝ“ (§ 6 odst. 1 písm. b) vyhl. o pøedepisování)
Uvádí se v tìchto pøípadech:
 LP není hrazen z vzp nebo
 pøedepisující lékaø nemá smlouvu se zdravotní pojišovnou pacienta-pojištìnce a
souèasnì nejde o nutnou a neodkladnou péèi.
Tento údaj se musí uvádìt slovnì (nikoli napø. pouze písmenem „P“, jak
umožòovala pøedchozí právní úprava). Absence tohoto údaje není dùvodem k nevydání LP.
Není-li uvedeno „hradí nemocný“, je LP vydáván (plnì èi èásteènì) na úèet vzp (dle
aktuální stanovené úhrady).
? Pokud pøijde pacient s Rp., kde není uvedeno „hradí nemocný“, ale pøitom pro
pacienta by bylo výhodnìjší, pokud by LP plnì uhradil sám a jedná se o LP, který je i
„volnì prodejný“, lze místo výdeje na Rp. realizovat výdej bez Rp. (volný prodej) s tím,
že pacient uhradí celou cenu LP? – Ano, záleží na pacientovi, zda se rozhodne
„vybrat“ LP na Rp. nebo si LP koupit na „volném prodeji“. Pacient není povinen Rp.
uplatnit.
 PØEDEPSANÝ LÉÈIVÝ PØÍPRAVEK (§ 6 odst. 1 písm. c) vyhl. o pøedepisování)
a) u HVLP se uvede chránìný název, pod kterým byl LP registrován, léková forma,
koncentrace (síla) a velikost balení
b) u pøipravovaného LP se uvede lékopisný název nebo jeho synonymum nebo jeho
zkratka uvedená v ÈL, a to i pro jeho jednotlivé složky
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? Je dùvodem k nevydání LP, že na Rp. je uveden chránìný název, ale není
uvedena léková forma nebo není uvedena koncentrace? – NE, není to automaticky dùvod k nevydání LP, bude velmi záležet na konkrétních podmínkách
jednotlivého pøípadu:
 Pokud registrovaný LP uvedeného názvu existuje pouze v jediné LF èi koncentraci
pak jistì lze tento LP vydat i bez toho, že je taková jediná LF èi koncentrace LP na Rp.
pøedepisujícím lékaøem uvedena. Informaci o tom, jaký LP lékárník vydal (vèetnì LF
èi koncentrace LP) uvede lékárník pøi výdeji na Rp.
 Pokud existuje LP ve více variantách (a pøitom z registrovaného názvu LP nelze zjistit,
o kterou konkrétní variantu se jedná), pak konkrétní sílu a LF LP lze bez dalšího vydat,
lze-li z jiných údajù na Rp. (návod k použití – Da Signa (D.S.)) bezpeènì urèit takovou
konkrétní variantu, kterou lékaø požadoval na Rp. vydat. Pøíklad: lékaø pøedepíše
dospìlému pacientovi LP 1 x Klacid a uvede D.S. 2 tbl á 24 hod. Lékárník mùže
bezpeènì vydat Klacid SR 14 x 500 mg, protože pøi tomto jednodenním dávkování se
mùže jednat jen o SR formu, která existuje po 7 a 14 tabletách
a vzhledem k tomu, že k dosažení klinické odpovìdi je tøeba nejménì 5 dnù podávání,
je pøi tomto dávkování varianta se 7 tabletami pro výdej nedostaèující.
 Pokud je lékárníkovi dostupná lékaøská zpráva, ze které blíže vyplývá informace
o konkrétní variantì LP (LF, síla), pak s odkazem na tuto lékaøskou zprávu lékárník
vydá odpovídající konkrétní variantu a uvede tuto informaci pøi výdeji na recept (tj. co
konkrétnì vydává).
 Pøíklad: Lékaø na recept pacientovi pøedepíše 1 x Betaloc ZOK, D.S. 1-0-0, lékárník
z lékaøské zprávy vyrozumí, že se jedná o pacienta s mírnou hypertenzí, kterému je
podáván Betaloc 50 mg za den a jeho další kontrola bude za 3 mìsíce. V tomto
pøípadì lékárník vydá Betaloc ZOK 100 x 50 mg, event. 3 balení po 30 tbl.
 Pokud na receptu není uvedena síla nebo LF LP, pøípadnì obojí, je nezbytný
okamžitý výdej LP a lékaø nebo od nìj získatelná informace nejsou k dispozici, ale
lékárník získá tyto informace z lékových záznamù, které si o pacientovi s jeho
souhlasem vede, a nebo pøímo jen od pacienta a souèasnì dùvodnì nabyl pøesvìdèení, že tyto informace jsou dùvìryhodné a nemohlo dojít ke zmìnì v medikaci
(pøevážnì u chronických pacientù), a tím jsou údaje dostaèující pro bezpeèné urèení
vydávaného LP – zde je dle mého názoru øešením, že lékárník vydá dle svého vìdomí
a svìdomí a s maximální odbornou péèí konkrétní LP a na receptu uvede, že vydává
s odkazem na zdroj informace. V tomto pøípadì, se odpovìdnost za výdej pøesouvá
na lékárníka v plné míøe, musí skuteènì dùkladnì zvážit konkrétní situaci a dostupné
údaje.
 V pøípadì, kdy kvùli chybìjící LF èi koncentraci by podle znalostí a zkušeností
farmaceuta mohlo vydáním nesprávné LF nebo nesprávné síly LP dojít k poškození
pacienta, je v tomto pøípadì farmaceut povinen konzultovat výdej s pøedepisujícím
lékaøem a vydá podle této konzultace (pøípadnou zmìnu a její dùvod poznamená na
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Rp., „zmìnou“ zde lze rozumìt i vyjasnìní LF èi síly LP). Není-li lékaø dosažitelný, pak
v tomto pøípadì farmaceut LP nevydá, pokud ovšem nehrozí nebezpeèí z prodlení.
V ostatních pøípadech (kdy neuvedení LF èi síly a nemožnost jejich zjištìní nevede
k možnému poškození pacienta) vydá farmaceut LP dle svých odborných znalostí.
Pozor, to neznamená, že vydá napø. nejslabší sílu LP (napø. u betablokátorù, antibiotik, apod. by takovýto výdej mohl naopak pacientovu zdravotnímu stavu vlivem
poddávkování pøitížit).
Pøíklad: Lékaø pøedepíše LP Paralen. Lékárník mùže docela snadno identifikovat a správnì vydat konkrétné sílu a LF z dalších údajù uvedených na Rp. (rodné èíslo, cesta
podání,…).
? Je dùvodem pro nevydání LP skuteènost, že na Rp. není uvedena velikost
balení LP? – NE, není to automaticky dùvodem pro nevydání LP a neznamená to ani
automatickou povinnost vydat nejmenší existující velikost balení. V podrobnostech
se dá odkázat na odpovìdi k pøedchozí otázce. Pokud existuje jen jedna velikost
balení, lékárník vydá tuto jedinou velikost balení. Pokud existuje více velikostí balení,
lékárník vydá takovou velikost, pro jejíž výdej získal relevantní údaje. Primárním
zdrojem je pochopitelnì konzultace s lékaøem nebo jiné údaje uvedené na Rp., ze
kterých je urèitelná správná velikost balení. Dalším zdrojem mohou být dùvìryhodné
informace od pacienta nebo jeho dokumentace (lékové záznamy, prùkaz diabetika,
prùkaz návštìv k lékaøi apod.). Odkazuji-li na výklad k pøedchozí otázce, pak toto platí
i pro pøípad, že by kvùli chybìjícímu údaji o velikosti balení mohlo podle znalostí
a zkušeností farmaceuta vydáním nesprávné velikosti balení dojít k poškození
pacienta (tj. nutná konzultace s lékaøem; pokud je nedosažitelný, pak nevydat, nehrozí-li nebezpeèí z prodlení).
 SYMBOL „(!“) (§ 6 odst. 1 písm. d) bod 1. vyhl. o pøedepisování)
Uvádí se na Rp. v tìchto pøípadech:
 zámìrné pøekroèení dávkování stanovené ÈL (pokud jde o IPLP, pak pøekroèení
dávkování musí být vypsáno slovy v latinském jazyce) nebo
 zámìrné pøekroèení dávkování uvedeného v SPC nebo
 zámìrné pøekroèení indikace uvedené v SPC.
Pokud je na Rp. pøekroèené dávkování, ale není to souèasnì oznaèené symbolem
„(!)“, pak je lékárník povinen konzultovat tuto skuteènost s pøedepisujícím lékaøem. Není-li
lékaø dosažitelný, lékárník vydá LP a patøiènì upraví dávkování a o této úpravì uvìdomí
pøedepisujícího lékaøe, jakmile je to možné.

39

Nová legislativa v praxi lékárníka

Pokud jde o LP, u nìhož lékaø požaduje zvýšenou úhradu (viz heslo níže) a hlavní
diagnóza uvedená na Rp. neodpovídá údaji o indikacích v SPC pøedepsaného LP a pøitom
tento rozpor není oznaèen symbolem „(!)“ jako zámìrné pøekroèení indikace, je lékárník
povinen konzultovat tuto skuteènost s pøedepisujícím lékaøem. Není-li lékaø dosažitelný,
lékárník vydá pøedepsaný LP a o této úpravì uvìdomí pøedepisujícího lékaøe, jakmile je to
možné.
Viz též heslo „výdej LP na Rp.“.
 HMOTNOST PACIENTA (§ 6 odst. 1 písm. d) bod 2. vyhl. o pøedepisování)
Jedná se o nepovinný údaj. Jde-li o pacienta v pøedškolním vìku, mùže lékaø uvést
jeho hmotnost v kg v pøípadì, že tato není pøimìøená jeho vìku.
 SLOVNÍ VYJÁDØENÍ „NEZAMÌÒOVAT“
(§ 6 odst. 1 písm. d) bod 3. vyhl. o pøedepisování)
Toto slovní vyjádøení (nestaèí napø. jen „R“) uvede pøedepisující lékaø na Rp.
v pøípadì, že trvá na vydání pøedepsaného LP. Vyhláška o pøedepisování nestanoví žádné
podmínky èi dùvody pro uvedení tohoto slovního vyjádøení, je proto zcela na vùli lékaøe,
kdy jej na Rp. uvede. Pøesto dle mého názoru lékaø musí tento symbol uvést, pokud ví resp.
má indicie o tom, že vydáním jiného „zamìnitelného“ LP (tj. pøedevším užitím GS) by
mohlo dojít k poškození pacienta. Vyhláška sice toto jako povinnost neuvádí, nicménì
nebylo by lege artis, pokud by lékaø nepøedešel pravdìpodobnému ohrožení zdraví
pacienta. Z pohledu odpovìdnosti za eventuelní škodu na zdraví pacienta by pak nebyl
lékárník odpovìdný za poškození pacienta v situaci, kdy na Rp. nebylo „nezamìòovat“
(aèkoli lékaø mìl poznatky o možném ohrožení pacienta pøi vydání substituenta), lékárník
v souladu se všemi pravidly správnì provedl GS a pacient by byl vydaným LP poškozen.
Za tuto škodu na zdraví pacienta by byl zodpovìdný lékaø, který na Rp. neuvedl
„nezamìòovat“, aèkoli z uvedených dùvodù toto slovní vyjádøení bylo žádoucí.
Tímto slovním vyjádøením uvedeným na Rp. zakazuje pøedepisující lékaø lékárníkovi
GS. Jde-li o LP hrazený z vzp, pak v tomto pøípadì se pacientovi do limitu na
doplatky zapoèítává skuteènì zaplacený doplatek (i kdyby jinak èinil zapoèitatelný
doplatek „nula“). Z tohoto dùvodu by nadmìrné užívání slovního vyjádøení „nezamìòovat“
u LP hrazených z vzp mohlo být pøedmìtem kontroly event. uplatnìní smluvních sankcí ze
strany smluvní zdravotní pojišovny lékaøe. Nicménì nadmìrné (vèetnì 100%) užívání
tohoto slovního vyjádøení lékaøem není porušením žádné jeho povinnosti stanovené
zákonem èi vyhláškou.
 SLOVNÍ VYJÁDØENÍ „POHOTOVOST“
(§ 6 odst. 1 písm. d) bod 4. vyhl. o pøedepisování)
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Uvede se v pøípadì, že jde o recept vystavený pohotovostní službou vèetnì
stomatologické a ústavní. Má význam z hlediska platnosti Rp.
 SLOVNÍ VYJÁDØENÍ „ZVÝŠENÁ ÚHRADA“
(§ 6 odst. 1 písm. d) bod 5. vyhl. o pøedepisování)
Týká se pouze LP, které mají 2 výše úhrady. Pokud pøedepisující lékaø požaduje
využití úhrady vyšší, uvede na Rp. „zvýšená úhrada“. Lékárník v tomto pøípadì nezjišuje,
zda jsou dány dùvody pro zvýšenou úhradu, jde plnì o kompetenci a posouzení lékaøe.
Pøípad zvýšené úhrady je rovnìž jedinou situací, kdy je lékaø povinen na Rp. uvést hlavní
diagnózu vážící se k pøedepsanému LP.
 SLOVNÍ VYJÁDØENÍ „NUTNÁ A NEODKLADNÁ PÉÈE“
(§ 6 odst. 1 písm. d) bod 6. vyhl. o pøedepisování)
Toto vyjádøení je povinen uvést na Rp. lékaø v situaci, kdy v rámci jím poskytnuté
nutné a neodkladné péèe pøedepisuje pacientovi, s jehož zdravotní pojišovnou nemá
smlouvu, LP na úèet vzp. Lékárník v tomto pøípadì nezjišuje, zda skuteènì šlo o nutnou
a neodkladnou péèi, toto posouzení je zcela v kompetenci a na odpovìdnost pøedepisujícího lékaøe.
Pokud by nešlo o nutnou a neodkladnou péèi a lékaø pøitom nemìl smlouvu se
zdravotní pojišovnou pacienta, je lékaø povinen na Rp. uvést „hradí nemocný“ (viz výše).
 SLOVNÍ VYJÁDØENÍ „NEREGISTROVANÝ LÉÈIVÝ PØÍPRAVEK“
(§ 6 odst. 1 písm. d) bod 6. vyhl. o pøedepisování)
Toto slovní vyjádøení lékaø na Rp. uvádí v pøípadì, kdy je pøedepisován neregistrovaný LP.
 HLAVNÍ DIAGNÓZA (§ 6 odst. 1 písm. e) vyhl. o pøedepisování)
Povinnì musí lékaø hlavní diagnózu vážící se k pøedepisovanému LP uvést, jestliže
pøedepisovaný LP má 2 výše úhrady a lékaø požaduje zvýšenou úhradu. V jiném pøípadì
lékaø nemusí na Rp. diagnózu uvádìt (ale uvést ji mùže). Hlavní diagnóza se uvádí
v podobì èíselné diagnózy podle Mezinárodního statistického klasifikaèního seznamu
nemocí a pøidružených zdravotních problémù.
Pokud uvedená hlavní diagnóza neodpovídá indikaci uvedené v SPC
pøedepisovaného LP a pøitom tento rozpor není oznaèen symbolem „(!)“ jako zámìrné
pøekroèení indikace, je lékárník povinen konzultovat tuto skuteènost s pøedepisujícím
lékaøem. Není-li lékaø dosažitelný, lékárník vydá pøedepsaný LP a uvìdomí
pøedepisujícího lékaøe, jakmile je to možné.
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 NÁVOD K POUŽITÍ LÉÈIVÉHO PØÍPRAVKU
(§ 6 odst. 1 písm. f) vyhl. o pøedepisování)
Na Rp. uvádìno jako D.S. Vyhláška nestanoví podrobnosti, lékaø uvede takové údaje,
které jsou nutné k jím zamýšlenému použití LP.
 OTISK RAZÍTKA POSKYTOVATELE (§ 6 odst. 1 písm. g) vyhl. o pøedepisování)
Údaje, které musí být obsaženy v otisku razítka se liší podle toho, kdo je poskytovatelem:
 poskytovatel fyzická osoba: jméno, pøípadnì jména, pøíjmení a adresa trvalého
pobytu, pøípadnì místo pobytu na území Èeské republiky, jde-li o cizince, vèetnì
telefonního èísla, místo poskytování zdravotní péèe a identifikaèní èíslo pøidìlené
zdravotní pojišovnou, pokud má se zdravotní pojišovnou uzavøenu smlouvu,
 poskytovatel právnická osoba: název nebo obchodní firma, sídlo, vèetnì telefonního
èísla místa, kde se trvale poskytuje zdravotní péèe, a identifikaèní èíslo pøidìlené
zdravotní pojišovnou, pokud má se zdravotní pojišovnou uzavøenu smlouvu
 poskytovatel v Armádì ÈR: èíslo, místo útvaru, vèetnì telefonního èísla poskytovatele, u kterého byl recept vystaven, nebo název "Posádková ošetøovna" nebo
"Posádková lékaøská stanice" a místo posádkového zdravotnického zaøízení vèetnì
telefonního èísla anebo název "Posádková lékaøská služba první pomoci" vèetnì
telefonního èísla, jestliže byl recept vystaven vojenskou lékaøskou službou první
pomoci. U elektronického receptu se místo otisku razítka uvedené údaje uvádìjí na
Rp. v místì urèeném datovým rozhraním.
? Mùže být LP vydán, pokud na Rp. chybí otisk razítka? – ANO, mùže, pokud
ovšem lze doplnit identifikaci poskytovatele a tato identifikace je na Rp. doplnìna.
Doplnìní identifikace nemusí být nutnì provedeno otiskem razítka (na rozdíl od
døívìjší právní úpravy), identifikaci mùže doplnit i lékárník. Pokud nelze identifikaci
poskytovatele doplnit, lze LP na takový Rp. vydat jen v pøípadì hrozícího nebezpeèí
z prodlení.
 JMÉNO A PØÍJMENÍ PØEDEPISUJÍCÍHO LÉKAØE
(§ 6 odst. 1 písm. h) vyhl. o pøedepisování)
Pokud je poskytovatelem právnická osoba, musí být na Rp. uvedeno i jméno,
pøípadnì jména a pøíjmení pøedepisujícího lékaøe. Tyto údaje se vypisují hùlkovým
písmem nebo je možné použít jmenovku. Absence tohoto údaje není dùvodem pro
nevydání LP.
 PODPIS PØEDEPISUJÍCÍHO LÉKAØE (§ 6 odst. 1 písm. i) vyhl. o pøedepisování)
Na Rp. musí být vždy podpis pøedepisujícího lékaøe (u elektronického receptu se
nahrazuje elektronickým podpisem). Pokud na Rp. není podpis lékaøe, nelze nikdy LP
vydat.
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 DATUM VYSTAVENÍ RECEPTU (§ 6 odst. 1 písm. i) vyhl. o pøedepisování)
Od data vystavení receptu se poèítá platnost Rp., jde proto o dùležitý údaj.
 OZNAÈENÍ „NA DOPORUÈENÍ ODBORNÉHO LÉKAØE“
(§ 6 odst. 2) vyhl. o pøedepisování)
Toto oznaèení se uvádí na druhou stranu Rp. v pøípadì, že je recept na léèivé
pøípravky, jejichž úhrada z veøejného zdravotního pojištìní je z hlediska odbornosti
pøedepisujícího lékaøe omezena, vystavený lékaøem jiné odbornosti. Kromì tohoto
oznaèení musí být na 2. stranì Rp. identifikaèní èíslo zdravotnického zaøízení, ve kterém
tento doporuèující lékaø pracuje a dále podpis a jmenovka pøedepisujícího lékaøe a otiskem
razítka poskytovatele, u nìhož pøedepisující lékaø poskytuje zdravotní péèi. Variantou je
uvedení jména, pøípadnì jmen, pøíjmení a odbornost lékaøe, který pøedpis léèivého
pøípravku doporuèil, identifikaèní èíslo zdravotnického zaøízení, ve kterém tento lékaø
poskytuje zdravotní péèi, nebo identifikaèní èíslo pracovištì, je-li zdravotnické zaøízení na
pracovištì èlenìno.
 POZNÁMKA „MZ ÈR“ (§ 6 odst. 3 vyhl. o pøedepisování)
Tato poznámka se uvede v pøípadì, že LP se pøedepisuje na úèet MZ ÈR, pokud
taková úhrada vyplývá pro MZ ÈR z mezinárodní smlouvy.
 ÚDAJE O OPAKOVÁNÍ VÝDEJE (§ 6 odst. 4 vyhl. o pøedepisování)
Viz „opakovací Rp.“
 POZNÁMKA „SCHVALUJI“ NEBO POZNÁMKA
„SCHVÁLENO REVIZNÍM LÉKAØEM“
(§ 6 odst. 5 písm. a) a b) vyhl. o pøedepisování)
Pokud je úhrada LP z vzp vázána na schválení revizním lékaøem pøíslušné zdravotní
pojišovny, uvede se na zadní stranì receptu buï poznámka „Schvaluji“ spolu s podpisem
revizního lékaøe a otiskem razítka zdravotní pojišovny nebo se na zadní stranì receptu
uvede poznámka „Schváleno revizním lékaøem“, datum udìlení souhlasu, podpis
pøedepisujícího lékaøe a otisk razítka poskytovatele, ve kterém pøedepisující lékaø
poskytuje zdravotní péèi.
 POZNÁMKA „PRO POTØEBU RODINY“
NEBO POZNÁMKA „AD USUM PROPRIUM“
(§ 6 odst. 6 vyhl. o pøedepisování)
Kterákoli z tìchto poznámek se uvede na Rp. na LP pøedepsané lékaøem poskytujícím zdravotní péèi sobì, manželovi, svým rodièùm, prarodièùm, dìtem, vnukùm a sourozencùm, a to podle odbornosti stanovené zákonem è. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zpùsobilosti a specializované zpùsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaøe, zubního lékaøe a farmaceuta, ve znìní zákona è. 125/2005 Sb.
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RECEPT VYSTAVENÝ VE VÝJIMEÈNÝCH PØÍPADECH
(§ 12 vyhl. o pøedepisování)
Lze vystavit pouze v pøípadì nebezpeèí z prodlení pøi poskytování zdravotní péèe
pacientovi, který je v nebezpeèí smrti nebo který jeví známky vážné poruchy zdraví. Tento
Rp. lze vystavit na jakémkoli vhodném nosièi informace (tj. nemusí být nutnì na papíøe)
a samozøejmì nemá stanoven žádný závazný vzor.
Lze pøedepsat jen takové množství LP, které je nezbytné do následného ošetøení pacienta poskytovatelem zdravotnické péèe (tj. zpravidla nejmenší balení
dostupné na trhu). Pokud lékaø toto omezení pøekroèí, lékárník nemá povinnost pøedepsané množství snížit (nemá povinnost vydat napø. menší balení).
Na tomto Rp. lékaø uvede:
 „nebezpeèí z prodlení“
 název LP
 návod k použití LP
 datum vystavení Rp.
 jméno, pøíjmení a adresa pøedepisujícího lékaøe
 podpis pøedepisujícího lékaøe
Jsou-li dostupné, uvedou se na Rp. i tyto údaje (= i pokud tyto údaje na Rp.
nebudou, jedná se o Rp. na který lze vydat LP):
 jméno a pøíjmení pacienta
 datum narození pacienta
 èíslo pojištìnce, jde-li o pojištìnce
 èíselný kód zdravotní pojišovny
? Mùže vystavit i lékaø bez IÈP (= identifikaèní èíslo pracovištì pøidìlené pøíslušnou
pojišovnou)? – ANO, jsou tím myšleni pøedevším lékaøi - zamìstnanci provozovatele
zdravotnického zaøízení, kteøí vykonávají lékaøskou praxi, ale mimo pracovní dobu
(resp. mimo dobu výkonu povolání v tomto zdravotnického zaøízení) nevykonávají
samostatnou praxi a právì v této dobì poskytnou zdravotní péèi pacientovi, který je
v nebezpeèí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví.
? Lze na takový Rp. pøedepsat i omamné a psychotropní látky, které lze pøedepsat jen
na Rp. s modrým pruhem ? – NE, neumožòuje to zákon o omamných a návykových
látkách, podle kterého tento LP mùže být pøedepsán (a vydán) pouze na Rp.
oznaèený modrým pruhem.
Pøíklad: lékaø RZP pøedepíše v nedaleké lékárnì na kus papíru LP, OPL vázaný na
recept s modrým pruhem, Sufenta forte inj 1 balení, pro pacienta po autonehodì a
uvede: “NEBEZPEÈÍ Z PRODLENÍ“ a doplní i ostatní údaje vyžadované na Rp.
vystaveném ve výjimeèném pøípadì. Lékárník na takový Rp. nemùže LP vydat.
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ÚDAJE UVÁDÌNÉ NA RECEPTU PØI PØEDEPISOVÁNÍ LÉÈIVÝCH
PØÍPRAVKÙ PØI POSKYTOVÁNÍ VETERINÁRNÍ PÉÈE
(§ 80 ZoL, § 17 a 18 vyhl. o pøedepisování)
Pøi pøedepisování LP pøi poskytování veterinární péèe na Rp. (dále jen „veterinární
Rp.“) a pøi jejich výdeji se postupuje obdobnì jako u pøedepisování LP pøi poskytování
zdravotnické péèe:
? je stanoven závazný vzor tiskopisu veterinárního Rp?
 NE, není stanoven závazný vzor tiskopisu, pokud jde o bìžný Rp.,
 ANO, je stanoven závazný vzor tiskopisu Rp. s modrým pruhem (pøíloha è. 1 vyhlášky
o pøedepisování)
? lze i pøi poskytování veterinární péèe užít režim Rp. vystaveného ve zvláštních
pøípadech? – ANO, vyhláška o pøedepisování zde výslovnì odkazuje na užití
pravidel týkajících se Rp. vystaveného ve zvláštních pøípadech dle § 12 této vyhlášky
(viz „recept vystavený ve zvláštních pøípadech“)
? mùže být i veterinární Rp. opakovací? – ANO, vyhláška o pøedepisování zde
výslovnì odkazuje na užití pravidel týkajících se opakovacího „humánního“ Rp. (viz
„opakovací recept“)
? mùže být i z veterinárního Rp. poøízen výpis? – ANO, vyhláška o pøedepisování
zde výslovnì odkazuje na pøimìøené užití pravidel týkajících se výpisu z Rp. dle § 15
této vyhlášky (viz „výpis z Rp.“)
 POÈET PØEDEPISOVANÝCH POLOŽEK (DRUHÙ) LP
(§ 17 odst. 1 vyhl. o pøedepisování)
Na Rp. s modrým pruhem lze pøedepsat pouze 1 druh LP
Na Rp. ostatní lze pøedepsat nejvýše 2 druhy LP
 POÈET BALENÍ NA RP.
Poèet balení pøedepisovaných na „veterinární Rp.“ není nijak omezen.
JMÉNO (PØÍPADNÌ JMÉNA) A PØÍJMENÍ NEBO NÁZEV
NEBO OBCHODNÍ FIRMA CHOVATELE (§ 18 odst. 1 písm. a) vyhl. o pøedepisování)
Nebude-li na Rp. uvedeno jméno a pøíjmení chovatele – fyzické osoby nebo
název èi obchodní firma chovatele – právnické osoby a není ani možné je doplnit,
pak LP nelze vydat. SLP nepøedpokládá výjimku ani v pøípadì, kdy jde o pøedepsání
léèivého pøípravku v pøípadì nebezpeèí z prodlení pøi poskytování veterinární péèe zvíøeti,
které je v nebezpeèí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví. Ovšem vyhláška
o pøedepisování umožòuje i v pøípadì veterinárního Rp. vystavit zde recept ve zvláštních
pøípadech nebezpeèí z prodlení a tento Rp. nemusí mít uvedeno jméno a pøíjmení nebo
název èi obchodní firmu chovatele, není-li tento údaj dostupný (by toto bude pøípad jistì
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zcela výjimeèný, navíc zde pøistupuje otázka úhrady LP vydaného v takovém pøípadì),
proto lékárník nemùže pochybit, pokud vydá LP na Rp. vystavený ve zvláštních
pøípadech, by na Rp. nebude uvedeno jméno a pøíjmení nebo název èi obchodní
firma chovatele (viz též „Rp. vystavený ve výjimeèných pøípadech“).
 TELEFONNÍ ÈÍSLO CHOVATELE (§ 18 odst. 1 písm. a) vyhl. o pøedepisování)
Veterinární lékaø je povinen uvést na Rp. telefonní èíslo chovatele, pokud s tím chovatel souhlasí. Pokud chovatel s uvedením telefonního èísla nesouhlasí, veterinární lékaø
jej uvést na Rp. nesmí. Absence telefonního èísla na Rp. není dùvodem pro nevydání LP.
 MÍSTO TRVALÉHO POBYTU NEBO SÍDLO CHOVATELE
(§ 18 odst. 1 písm. a) vyhl. o pøedepisování)
U chovatele – fyzické osoby se uvádí místo trvalého pobytu nebo u cizincù místo
pobytu v ÈR, u chovatele – právnické osoby se uvádí jeho sídlo.
Chybí-li na Rp. údaj o místu trvalého pobytu, není to dùvod pro nevydání LP (není ani
nutné tento údaj výslovnì na Rp. doplnit).
 DRUH ZVÍØETE, PRO KTERÉ JE LP PØEDEPISOVÁN
(§ 18 odst. 1 písm. b) vyhl. o pøedepisování)
 PØEDEPSANÝ LÉÈIVÝ PØÍPRAVEK (§ 18 odst. 1 písm. c) vyhl. o pøedepisování)
 u HVLP se uvede chránìný název, pod kterým byl LP registrován, léková forma,
koncentrace (síla) a velikost balení
 u pøipravovaného LP se uvede lékopisný název nebo jeho synonymum nebo jeho
zkratka uvedená v ÈL, a to i pro jeho jednotlivé složky
V podrobnostech lze obdobnì odkázat na výklad u pøedepisování LP pøi poskytování
zdravotnické péèe.
 NÁVOD K POUŽITÍ LÉÈIVÉHO PØÍPRAVKU
(§ 18 odst. 1 písm. d) vyhl. o pøedepiso-vání)
Na Rp. uvádìno jako D.S. Vyhláška nestanoví podrobnosti, veterinární lékaø uvede
takové údaje, které jsou nutné k jím zamýšlenému použití LP.
 DATUM VYSTAVENÍ RECEPTU (§ 18 odst. 1 písm. e) vyhl. o pøedepisování)
Od data vystavení receptu se poèítá platnost receptu, jde proto o dùležitý údaj.
 OTISK RAZÍTKA POSKYTOVATELE (§ 18 odst. 1 písm. f) vyhl. o pøedepisování)
Údaje, které musí být obsaženy v otisku razítka se liší podle toho, zda pøedepisující
veterinární lékaø je v pozici zamìstnance èi nikoli:
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 nejde-li o zamìstnance: jméno, pøípadnì jména, pøíjmení a místo podnikání,
pøípadnì místo výkonu praxe pøedepisujícího veterinárního lékaøe, telefonní èíslo.
 jde-li o veterinárního lékaøe, který vykonává odborné veterinární èinnosti jako
zamìstnanec fyzické èi právnické osoby oprávnìné vykonávat odborné veterinární
èinnosti, uvádí se navíc jméno, pøíjmení a trvalý pobyt, pøípadnì adresa bydlištì této
fyzické osoby nebo název a sídlo této právnické osoby.
? Mùže být LP vydán, pokud na Rp. chybí otisk razítka? – ANO, mùže, pokud
ovšem lze doplnit identifikaci osoby oprávnìné poskytovat veterinární péèi a tato
identifikace je na Rp. doplnìna. Doplnìní identifikace nemusí být nutnì provedeno
otiskem razítka, identifikaci mùže doplnit i lékárník. Pokud nelze identifikaci doplnit,
lze LP na takový Rp. vydat jen v pøípadì, že jde o recept vystavený ve zvláštních
pøípadech (protože tam otisk razítka být nemusí).
 PODPIS VETERINÁRNÍHO LÉKAØE (§ 18 odst. 1 písm. g) vyhl. o pøedepisování)
Na Rp. musí být vždy podpis veterinárního lékaøe. Pokud na Rp. není podpis veterinárního lékaøe, nelze nikdy LP vydat.
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ELEKTRONICKÝ RECEPT (§ 80, § 81 ZoL, § 7 až 11 vyhl. o pøedepisování)
Jedná se o Rp. vystavený v elektronické podobì zaslaný centrálnímu úložišti
elektronických receptù (dále jen „centrální úložištì“), pøièemž musí být opatøený
elektronickým podpisem pøedepisujícího lékaøe. Centrální úložištì obratem zašle
pøedepisujícímu lékaøi potvrzení o pøijetí, zpracování a uložení elektronického receptu
a souèasnì mu zašle i elektronický identifikaèní znak Rp. Tento znak je lékaø povinen
pøedat pacientovi. Na základì tohoto elektronického identifikaèního znaku si mùže pacient
vyzvednout LP v kterékoli lékárnì, které dá znak k dispozici (pokud je lékárna schopna se
napojit na centrální úložištì).
Centrální úložištì zøizuje SÚKL jako svou organizaèní souèást. Nikdo jiný nemùže
centrální úložištì zøídit. SÚKL je povinen centrální úložištì zøídit nejpozdìji do 31.12.2008.
Centrální úložištì je povinno elektronické Rp. zpøístupnit expedujícímu lékárníkovi
bezúplatnì, bezprostøednì po obdržení jeho (elektronické) žádosti, pøístup musí být
umožnìn nepøetržitì.
Protože elektronickým Rp. je jen takový Rp., který je zaslaný centrálnímu úložišti, což
je podmínka stanovená v ZoL, je jednoznaèné, že od 31.12.2007, kdy nabyl ZoL
úèinnosti, až do okamžiku zøízení (a zprovoznìní) centrálního úložištì nelze
elektronickou preskripci ani výdej na elektronický Rp. provádìt. Pokud by pøesto
v tuto dobu byla elektronická preskripce kýmkoli realizována, nejedná se o zákonnou
elektronickou preskripci, jednalo by se o porušení zákona. A pokud by v takovémto
nelegálním systému nebo v jakémkoli jiném pøípadì byl v listinné podobì vystaven
dokument, který by mìl všechny údaje, které má platný Rp. v listinné podobì obsahovat,
pak bez ohledu na to, zda je takový dokument nazván napø. prùvodka nebo elektronický Rp.,
jde o platný Rp. v listinné podobì a lékárník na takovýto Rp. mùže vydat LP.
Elektronický Rp. obsahuje stejné údaje jako Rp. v listinné podobì, údaje se uvádìjí
na místo urèené datovým rozhraním. Podrobnosti o komunikaci mezi lékaøem, centrálním
úložištìm a lékárníkem stanoví SÚKL ve svém informaèním prostøedku (vìstníku).
Elektronický Rp. muže být i opakovací.
Z elektronického Rp. lze poøídit výpis.
Na elektronický Rp. nelze pøedepsat LP obsahující omamné látky zaøazené do
seznamu I nebo psychotropní látky zaøazené do seznamu II (= v elektronické podobì
nemùže být vystaven Rp. s modrým pruhem).
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Elektronický Rp. mùže být mìnìn èi stornován, stejnì jako Rp. vystavený v listinné
podobì.
Pøístup k elektronickému Rp. má:
 pacient na základì získaných elektronických identifikaèních znakù
 lékaø – k Rp. které sám vystavil a dále k Rp., k nimž mu pacient pøedal elektronický
identifikaèní znak
 farmaceut – k Rp., na nìž vydal LP a dále k Rp., k nimž mu pacient pøedal elektronický
identifikaèní znak
O výdeji LP na základì elektronického Rp. viz dále „výdej LP na elektronický Rp.“
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OPAKOVACÍ RECEPT (§ 6 odst. 4 vyhl. o pøedepisování)
Obsahuje stejné údaje jako bìžný, neopakovací Rp., navíc má pouze pokyn k opakovanému výdeji a údaj o celkovém poètu výdejù.
 POKYN K OPAKOVANÉMU VÝDEJI
Tento pokyn dá lékaø zpravidla uvedením slova „repetatur“ na Rp, ale mùže jej dát
i napø. uvedením slova „opakovat“ nebo jakýmkoli jiným zpùsobem, který bude jednoznaèným pokynem k opakovanému výdeji (možno i „R“).
 CELKOVÝ POÈET VÝDEJÙ
Kromì pokynu k opakovanému výdeji musí lékaø uvést i celkový poèet výdejù,
které mají být na Rp. realizovány (tj. vèetnì „prvního“ výdeje, odpadá tedy diskuse o tom
zda je nejprve výdej a pak první opakovaný výdej, druhý opakovaný výdej atd. nebo zda je
první výdej, druhý výdej atd.). Celkový poèet výdejù se uvádí èíslovkou i slovnì, není
ovšem stanoven jazyk, proto lze jak èesky, tak latinsky (resp. øímskými èísly).
 ZÁKAZ UŽITÍ OPAKOVANÉHO RECEPTU
Na opakovací Rp. nesmí být pøedepsány LP, které obsahují návykové látky
(tj. jakékoli látky uvedené v kterémkoli seznamu omamných nebo psychotropních látek ve
smyslu zákona o návykových látkách, tj. nikoli pouze ty, které jsou vázané na Rp. s
modrým pruhem).
 VÝPIS Z OPAKOVACÍHO RECEPTU
I z opakovacího Rp. lze poøídit výpis, jsou-li splnìny podmínky pro poøízení výpisu.
Oproti bìžnému Rp. se výpis vystavuje i pro úèely vyúètování zdravotní pojišovnì nebo
pro úèely kontroly. Lékárna, která neprovádí poslední výdej na opakovací Rp., ale nìkterý
z pøedchozích výdejù, poznamená výdej na Rp., Rp. vrátí pacientovi a pro úèely vyúètování zdravotní pojišovnì nebo pro úèely kontroly si poøídí výpis.
? Lze opakovat výdej jen u jedné položky Rp. (druhá je neopakovací)? – ANO,
dikce vyhlášky o pøedepisování je „má-li se výdej LP opakovat…“, tj. sama vyhláška
pøedpokládá, že se mùže opakovat jen výdej LP, nikoli opakovat výdej na Rp. jako
celek, nicménì s ohledem na to, že další ustanovení vyhlášky o pøedepisování (napø.
platnost lékaøských pøedpisù) naopak mluví o opakovacím receptu (nikoli o opakovací položce), není zcela ideální, pokud lékaø požaduje opakování výdeje jen u jedné položky a do budoucna by bylo vhodné buï upravit i ostatní ustanovení právních
pøedpisù tak, aby nebyl problém s opakovací položkou a nebo radìji pøistupovat
k opakování jako k opakování celého Rp. a nejen položky Rp.
? Co když pacient realizuje všechny výdeje v jeden den, nebo dokonce v jedné
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lékárnì v tentýž den, je to porušení vyhlášky? – NE, vyhláška nestanoví žádnou
podmínku ohlednì èasového odstupu mezi jednotlivými výdeji, lze tedy realizovat
všechny výdeje i v 1 den. Každý (opakovaný) výdej však musí být realizován jako
samostatný expedièní pøípad (na jednotlivé výdeje kromì posledního si rovnìž
lékárna poøizuje výpisy), pro každý výdej platí pøípadné tøímìsíèní preskripèní
omezení (je-li na jednotlivý výdej pøedepsáno více balení LP hrazeného z vzpVZP)
a pøi každém výdeji se vybere regulaèní poplatek (pokud jde o LP, jehož výdej
podléhá regulaènímu poplatku).

51

Nová legislativa v praxi lékárníka

VÝPIS Z RECEPTU (§ 15 vyhlášky o pøedepisování)
V právní úpravì výpisu z Rp. došlo pouze ke 2 zmìnám oproti pøedchozí úpravì:
 V pøípadì, že lékárník na výpis z receptu vypisuje všechna balení jednoho druhu
léèivého pøípravku a nevybírá regulaèní poplatek, uvede poznámku "Poplatek
nevybrán". Je-li na výpisu z receptu tato poznámka uvedena, vybere tento regulaèní
poplatek vydávající lékárník. Z uvedeného je zøejmé, že není povinnost psát na výpis,
že regulaèní poplatek byl vybrán.
 Je stanoveno, že doba platnosti výpisu z Rp. se poèítá ode dne vystavení výpisu,
není ovšem øeèeno, jak dlouhá platnost je (doporuèuji však vycházet z platnosti Rp.).
? Má výpis nìjaký závazný vzor tiskopisu? – NE, nemá
? Lze poøídit výpis tak, že je pouze poøízena fotokopie Rp.? – NE, pouhá fotokopie
Rp. není poøízením výpisu.
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ŽÁDANKA (§ 1 a § 13 vyhl. o pøedepisování)
Žádankou se rozumí:
 objednávka léèivých pøípravkù (jiných než dále uvedených) osob oprávnìných
poskytovat zdravotní péèi nebo vykonávat veterinární èinnosti " neexistuje žádný
závazný vzor tiskopisu
 objednávka osob uvedených v pøedchozím odstavci na léèivé pøípravky obsahující
omamné látky zaøazené do seznamu I nebo psychotropní látky zaøazené do
seznamu II, tj. tzv. žádanka s modrým pruhem " závazný tiskopis je v pøíloze è. 2
vyhlášky o pøedepisování
 elektronická žádanka (viz dále „elektronická žádanka“)
Údaje uvádìné na žádance – rozdíly od døívìjší úpravy:
 zmìny v údajích, které jsou obsaženy v otisku razítka – viz údaje na Rp., obsah
razítka je totožný
 neuvádí se již podpis vedoucího lékaøe oddìlení poskytovatele, je-li poskytovatel
právnickou osobou
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ELEKTRONICKÁ ŽÁDANKA (§ 1 odst. 3 písm. b) vyhl. o pøedepisování)
= žádanka vystavená v elektronické podobì a zaslaná pøedepisujícím lékaøem
lékárnì (tj. nezasílá se do centrálního úložištì, ale pøímo do konkrétní lékárny)
Rozlišeno, zda lékárna, do které je elektronická žádanka zasílána, je nebo není
souèástí „pøedepisujícího“ zdravotnického zaøízení a zda je èi není žádanka zasílána
v rámci lokální poèítaèové sítì:
- je-li lékárna souèástí zdravotnického zaøízení – žádanka se opatøí ovìøovacím kódem pøidìleným provozovatelem zdravotnického zaøízení, pokud je zasílána v rámci
lokální poèítaèové sítì tohoto zdravotnického zaøízení
- je-li lékárna souèástí zdravotnického zaøízení – žádanka se opatøí elektronickým
podpisem, pokud je zasílána mimo lokální poèítaèovou sí tohoto zdravotnického
zaøízení
- není-li lékárna souèástí zdravotnického zaøízení – žádanka se opatøí elektronickým
podpisem
Elektronické žádanky nejsou vázané na existenci centrálního úložištì, proto je
možné je již používat, v souladu se ZoL a vyhl. o pøedepisování.
V elektronické podobì nesmí být vystavena žádanka s modrým pruhem.

54

Nová legislativa v praxi lékárníka

PLATNOST LÉKAØSKÝCH PØEDPISÙ
Oproti døívìjší právní úpravì došlo k prodloužení platnosti lékaøských pøedpisù:
 Rp. s pøedepsanými antibiotiky a antimikrobiálními chemoterapeutiky (pokud
nejde o LP pro místní použití) " 5 kalendáøních dnù poèínaje dnem jeho vystavení
 Rp. s pøedepsanými ostatními LP " 14 kalendáøních dnù poèínaje dnem jeho
vystavení, neurèí-li pøedepisující lékaø jinak (lékaø mùže urèit jakkoli jinak – napø. na
dobu 3 let ode dne vystavení, na dobu do vydání LP apod.)
 Rp. s modrým pruhem – nemá zvláš stanovenou dobu platnosti, uplatní se proto
lhùty uvedené v pøedchozích dvou odrážkách (5 nebo 14 dní)
 Rp. opakovací (resp. výslovnì Rp. s pøedepsanými LP, jejichž výdej se má opakovat
= lze vyložit i tak, že i v pøípadì, kdy u jedné položky se má výdej opakovat a u druhé
nikoli, vztahuje se na celý Rp. platnost jako u opakovacího Rp., proto je v praxi
vhodné vystavovat radìji opakovací Rp. jako celek, s opakováním obou položek) "
6 mìsícù, poèínaje dnem jeho vystavení, neurèí-li pøedepisující lékaø jinak. Lékaø
mùže urèit prodlouženou platnost tak, aby platnost Rp. nepøesáhla dobu 1 roku
od vystavení Rp.
 Rp. vystavený pohotovostní službou (vèetnì stomatologické a ústavní) " jeden
kalendáøní den následující po dnu jeho vystavení
 elektronický Rp. – stejné doby platnosti jako u Rp. vystavených v listinné podobì
 výpis z Rp. " nemá stanovenou dobu platnosti, doporuèuji respektovat stejné lhùty,
jaké jsou stanovené u Rp.
 žádanka s modrým pruhem " 14 kalendáøních dnù poèínaje dnem jejího vystavení
 žádanka " nemá stanovenou dobu platnosti (tj. platí neomezenì)
 elektronická žádanka – nemá stanovenou dobu platnosti (tj. platí neomezenì)
? Pokud poslední, 14tý den platnosti Rp. lékárník vystaví výpis z Rp., jak dlouho
výpis platí? – Není sice výslovnì stanovena doba platnosti výpisu, ovšem pøi užití
stejných lhùt jako u Rp. by i výpis platil 14 kalendáøních dnù poèínaje dnem vystavení
výpisu (= zde ještì 28. den po dni vystavení pùvodního Rp. lze výdej realizovat na
výpis).
? Jak dlouho platí Rp. na antibiotika pro lokální použití? – Platí 14 kalendáøních
dnù poèínaje dnem jeho vystavení.
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VÝDEJ LP NA RECEPT
Nová právní úprava pøináší øadu zmìn týkajících se výdeje na Rp. Vìtšina zmìn je
zapracována u jiných hesel této publikace. Uvádím zde proto jen struèný pøehled zmìn:
 GENERICKÁ SUBSTITUCE, NÁHRADY, ZÁMÌNY
Do doby vydání nového ZoL nebyla v ÈR generická substituce vùbec legislativnì
upravena, jedná se proto o pomìrnì zásadní zmìnu. Ke zmìnám došlo i v úpravì náhrad
a zámìn LP. Podrobnìji viz výklad k jednotlivým tìmto institutùm.
 POZASTAVENÍ VÝDEJE LP (§ 10 odst. 3 písm. a) SLP)
Dle pøedchozí právní úpravy mohl lékárník pozastavit výdej LP (a pøi nemožnosti
konzultace s lékaøem nevydat, nehrozí-li nebezpeèí z prodlení) v situaci, kdy podle jeho
znalostí a zkušeností by pøi jejich aplikaci mohlo dojít k jejich vzájemnému nežádoucímu
ovlivnìní. Nová právní úprava tuto možnost rozšiøuje o situaci, kdy podle znalostí
a zkušeností lékárníka by výdejem pøedepsaného LP mohlo dojít k poškození zdraví
pacienta.
Pøíklad: Na Rp. je pøekroèeno dávkování vyplývající z SPC, toto pøekroèení je oznaèeno
symbolem „(!)“, ale jedná se o dávkování, které ohrožuje pacienta na životì. Mùže jít napø.
o situaci, kdy je na Rp. nedopatøením uveden jiný LP než který lékaø zamýšlel pøedepsat
a by u zamýšleného LP by šlo o dávkování sice mimo SPC, ale neohrožující pacienta,
u skuteènì pøedepsaného LP jde o dávkování pøímo ohrožující život pacienta (a je proto
zøejmé, že mìl být pøedepsán naprosto jiný LP). Lékaø je nedosažitelný, lékárník nemá
k dispozici potøebné údaje pro realizaci bezpeèného výdeje. V takovém pøípadì lékárník
pøedepsaný LP nevydá a dùvod tohoto nevydání poznamená na Rp.
 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PØI VÝDEJI (§ 10 odst. 1 SLP, § 83 odst. 2 ZoL)
Oproti dosavadní úpravì, která obecnì ukládala lékárníkovi povinnost poskytovat
informace o správném používání a uchovávání léèivých pøípravkù, nová právní úprava
výslovnì stanoví, že souèástí výdeje je poskytnutí informací nezbytných pro správné
a bezpeèné užívání vydávaných LP a pro jejich uchovávání. ZoL pak novì stanoví
povinnost informovat o alternativách k pøedepsanému LP, pokud na Rp. není uvedeno
„nezamìòovat“.
 TISKOPIS RECEPTU (§ 1 vyhl. o pøedepisování)
Vzhledem k tomu, že vyjma Rp. s modrým pruhem již Rp. nemají stanoven závazný vzor
tiskopisu, odpadá pøi vìtšinì výdejù lékárníkovi nutnost kontrolovat, zda Rp. odpovídá
nìjakému vzoru, nyní lékárník „pouze“ kontroluje, zda na Rp. jsou uvedeny údaje, které být
uvedeny mají.
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 NOVÉ SYMBOLY A SLOVNÍ OZNAÈENÍ NA RECEPTU (§ 6 vyhl. o pøedepisování)
Vyhláška o pøedepisování zavádí øadu nových symbolù resp. slovních vyjádøení,
která se na Rp. uvádìjí a které se nutnì promítají i do samotného výdeje LP na Rp.
Jednotlivé novinky viz „údaje uvádìné na Rp.“.
 OMEZENÍ POÈTU BALENÍ LP VYDÁVANÝCH NA RECEPT (§ 10 odst. 3 písm. e)SLP)
Je-li vydáváno více než 1 balení LP hrazeného z vzp (= pøedepsaného na úèet vzp),
platí 3mìsíèní limit. Podrobnìji viz samostatné heslo „omezení poètu balení LP vydávaných na Rp.“
 VÝDEJ NA ELEKTRONICKÝ RECEPT (§ 82 odst. 1 ZoL, § 13 až 17 SLP)
Elektronický Rp. je zcela novì upraven, základ právní úpravy je v samotném ZoL
(pøedchozí právní úprava uvádìla elektronický Rp. pouze ve vyhlášce è. 343/1997 Sb.,
bez potøebných podrobností). Elektronickým receptem je jen takový Rp. vystavený
v elektronické podobì, který je lékaøem zaslán do centrálního úložištì elektronických Rp.
a na který mùže lékárník realizovat výdej jen v pøípadì, že od pacienta obdrží elektronický
identifikaèní znak Rp., na jehož základì mu je Rp. centrálním úložištìm zpøístupnìn
k výdeji. SLP stanoví pro lékárníka øadu povinností a pravidel týkajících se elektronického
Rp. Podrobnosti viz samostatná hesla „elektronický Rp.“ a „výdej na elektronický Rp.“
 POVINNOSTI V OBLASTI FARMAKOVIGILANCE (§ 10 odst. 2 SLP)
SLP novì výslovnì stanoví povinnost shromažïovat a zpracovávat v lékárnì
informace o podezøení na závažný nebo neoèekávaný NÚ a jiné skuteènosti závažné pro
zdraví léèených osob souvisejících s použitím léèivého pøípravku a závady v jakosti
léèivých pøípravkù, o kterých se dozví v souvislosti s výdejem a tyto informace se neprodlenì oznamovat SÚKLu.
Ke zpracování a pøedávání informací o podezøení na NÚ musí mít lékárna
vypracován standardní operaèní postup. Musí být uchovávána dokumentace o plnìní
tìchto povinností.
 DOKUMENTACE (§22 SLP)
SLP stanoví nové povinnosti týkající se vedení dokumentace. Rozšiøuje se okruh
povinné dokumentace. U nìkterých dokumentù se prodlužuje doba jejich povinného
uchovávání (napø. Rp. hrazené pacientem a veterinární Rp. se nyní musí uchovávat minimálnì po dobu 5 let od data výdeje LP). Podrobnìji viz samostatné heslo „dokumentace
v lékárnì“.
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VÝDEJ LP NA ELEKTRONICKÝ RECEPT
(82 odst. 1 ZoL, § 13 až 17 SLP)
Pokud jde o údaje uvádìné na Rp. a jejich dùsledek pro výdej, neliší se v zásadì
elektronický Rp. od Rp. listinného. Jedinou zásadní odlišností je, že elektronický Rp. musí
být v okamžiku výdeje k dispozici u centrálního úložištì elektronických Rp. spravovaném
SÚKLem (podrobnìji viz heslo „elektronický Rp.“).
Výdej je možný pouze v pøípadì, kdy pacient (nebo osoba, která mu LP
vyzve-dává) poskytne lékárníkovi elektronický identifikaèní znak receptu. Pouze
na základì tohoto znaku lze výdej realizovat. Na základì tohoto znaku je centrální úložištì
povinno bezprostøednì, kdykoli, bezúplatnì Rp. lékárníkovi zpøístupnit.
O provedeném výdeji uèiní lékárník záznam v elektronické podobì, který
opatøí svým elektronickým podpisem a odešle centrálnímu úložišti. V centrálním
úložišti se záznam o výdeji spáruje s elektronickým Rp. (a tedy napø. pøedepisující lékaø má
možnost zjistit provedení GS, náhrady èi provedení jakýchkoli zmìn ve výdeji, upravené
dávkování apod.). Záznam o výdeji je souèástí dokumentace lékárny, musí se tedy
uchovávat min. 5 let od data výdeje a musí obsahovat:
 uvedení identifikaèního èísla pacienta-pojištìnce; pokud identifikaèní èíslo nebylo
pøidìleno, datum narození pacienta
 kód LP pøidìlený SÚKLem
 množství LP
 datum výdeje
 identifikaci vydávajícího lékárníka a identifikaci lékárny, kde byl výdej uskuteènìn.
Záznam o výdeji lze mìnit èi zrušit. Veškerá komunikace lékárníka s centrálním
úložištìm musí být opatøena elektronickým podpisem, pøijetí každého záznamu, zrušení èi
zmìny centrální úložištì vždy lékárníkovi obratem potvrdí.
Technickou dokumentaci k výdeji LP na elektronický Rp. zveøejòuje SÚKL ve svém
informaèním prostøedku (vìstníku).
Pøístup lékárníka k Rp. v centrálním úložišti – k Rp., na které sám vydal LP
i k jiným Rp., pokud mu k nim pacient pøedá elektronické identifikaèní znaky.
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OMEZENÍ POÈTU BALENÍ LP PØI VÝDEJI NA RECEPT
(§ 10 odst. 3 písm. e) SLP)
Podle SLP platí, že lékárník „pøi výdeji více než jednoho balení jednoho druhu
pøedepsaného LP hrazeného z veøejného zdravotního pojištìní podle ZVZP vydá takový
poèet balení, který odpovídá zajištìní léèby pacienta na dobu tøí mìsícù, jestliže pøedepsaný poèet balení toto omezení pøesahuje“.
Z toho vyplývají následující podmínky limitace poètu balení LP vydávaných
na Rp.:
 omezení se týká jen pøípadu, kdy si LP vydaný na Rp. nehradí sám pacient (tj. LP je
plnì èi èásteènì hrazen z VZP)
Pøíklad: pøedepsáno 5 balení LP A, 28 x 20mg, dávkování 1-0-0, na Rp. uvedeno
„hradí nemocný“. Mùže lékárník vydat všech 5 balení? – ANO, mùže, protože nejde
o LP hrazený z VZP a žádný limit se proto na výdej nevztahuje.
 omezení se týká jen pøípadù, kdy je vydáváno více než 1 balení LP hrazeného
z VZP (tj. pokud je vydáváno pouze 1 balení, mùže toto balení být jakékoli velikosti,
mùže pacientovi zajistit léèbu napø. i na dobu 9 mìsícù, i když jde o LP hrazený z vzp)
Pøíklad: Na Rp. pøedepsána 3 balení LP A 30 x 20mg, dávkování ½ -0-0, LP hrazený
z vzp. Mùže lékárník vydat LP B (stejná LL, LF, cesta podání, shodná bezpeènost
a shodná úèinnost jako má LP A), 100 x 20mg, dávkování ½ -0-0? – ANO, mùže,
protože vydává pouze 1 balení LP a na výdej pouze 1 balení LP (by pøedepsáno bylo
více balení menší velikosti) se 3mìsíèní limit nevztahuje.
 pøi výdeji více balení LP hrazeného z VZP lze vydat jen tolik balení, kolik odpovídá
zajištìní léèby pacienta na dobu tøí mìsícù (tj. 3 mìsíce musí být léèbou pokryty)
 pro urèení doby odpovídající léèby se primárnì vychází z údajù o dávkování
uvedených pøedepisujícím lékaøem na Rp.
 pokud by bylo pøedepsáno více balení, napø. 5 balení a pøi výdeji 3 balení nebude
doba 3 mìsícù dosažena, zatímco pøi výdeji 4 balení již bude tato doba pøekroèena,
vydá lékárník 4 balení, aby pokryl celou dobu 3 mìsícù. Lékárník není povinen, i kdyby mìl k dispozici menší velikost balení než je pøedepsána, substituovat nìkteré vìtší
(pøedepsané) balení za menší kvùli tomu, aby se co nejvíce pøiblížil dobì 3 mìsícù.
Vydává velikost balení pøedepsanou, má-li tuto velikost k dispozici (SLP totiž hovoøí
o poètu balení, nikoli o velikosti).
Pøíklad: pøedepsáno 5 balení LP 28 x 20mg, dávkování 1-0-0, LP je hrazen z VZP.
Mùže lékárník vydat všech 5 balení? – NE, mùže vydat pouze 4 balení. Pokud by
vydal 3 balení, nepokryje dobu 3 mìsícù, pokud by vydal 5 balení, pøekraèuje 3 mìsíce více než je možné.
 Lékárník není povinen oznamovat lékaøi, že z dùvodu pøekroèení 3mìsíèního limitu
vydal menší poèet balení než bylo pøedepsáno.
59

Nová legislativa v praxi lékárníka

 Není možné vydat ta balení, která splòují 3mìsíèní limit a na ostatní pøedepsaná
balení vystavit výpis. Výpis v této situaci nesmí být vystaven.
 Pokud je na Rp. pøedepsán poèet balení pøekraèující 3mìsíèní limit, ale lékárník
nemá k dispozici ani tolik balení, aby pokryl 3 mìsíce a proto vystavuje výpis, pak pro
pøedejití nesrovnalostí pøi výdeji dle výpisu je nejvhodnìjší, aby na výpis uvedl takový
poèet balení, který zbývá vydat do 3mìsíèního limitu.
Pøíklad: pøedepsáno 5 balení LP A 30 x 20mg, dávkování 1-0-0, LP je hrazen z vzp.
Lékárník má k dispozici pouze 1 balení LP A 30x20mg. Toto balení vydá a vystaví
výpis na 2 balení LP A 30x20mg (protože celkem 3 balení pokryjí dobu 3 mìsícù,
ostatní 2 balení by tuto dobu již pøekraèovala. Ze 3 povolených balení vydá lékárník
jen 1, zbývají tedy k výdeji 2 balení).
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ZÁSILKOVÝ VÝDEJ
(§ 84 až 87 ZoL, § 18 a 19 SLP)
Na rozdíl od pøedchozí právní úpravy, kdy o zásilkovém výdeji byla pouze struèná
zmínka ve vyhlášce è. 255/2003 Sb., je nyní základ právní úpravy zásilkového výdeje
obsažen pøímo v ZoL.
Zásilkovým výdejem je výdej LP na základì objednávek zásilkovým zpùsobem.
Nabízení LP za úèelem jejich zásilkového výdeje a pøijímání objednávek na uskuteènìní
zásilkového výdeje se považuje za souèást zásilkového výdeje.
Pøedmìtem zásilkového výdeje mohou být pouze LP, jejichž výdej není vázán
na lékaøský pøedpis. Zásilkový výdej mùže být realizován v rámci ÈR nebo z ÈR do
zahranièí nebo i ze zahranièí do ÈR (pro poslední 2 typy platí urèité odchylky oproti výdeji
v rámci ÈR).
Zásilkový výdej mùže zajišovat pouze provozovatel lékárny. Zahájení, pøerušení i ukonèení zásilkového výdeje je nutné do 15 dnù nahlásit SÚKLu.
Pøi provozování zásilkového výdeje LP musí lékárna splnit tyto podmínky
stanovené ZoL nebo SLP:
 zveøejnìní informací (vèetnì kompletní nabídky LP, jejich cenì, nákladech na zásilkový výdej, dodacích a reklamaèních podmínkách; nabídka LP musí obsahovat minimálnì název LP podle rozhodnutí o registraci, vèetnì kódu pøidìleného SÚKLem, sílu a velikost balení, farmakoterapeutickou skupinu)
 zajištìní jakosti pøi pøepravì zásilek LP
 dodržení stanovených lhùt pro odeslání a doruèení zásilek od okamžiku pøijetí
objednávky
 poskytování informaèní služby
 shromažïování a pøedávání informací o podezøení na NÚ LP vydaných zásilkovì
 vyøízení reklamace tak, že pacient nenese náklady na vrácení LP
 standardní operaèní postup pro zásilkový výdej
 vedení a uchovávání dokumentace.
Povinnost lékárny neprovozující zásilkový výdej – pokud taková lékárna obdrží
objednávku k zásilkovému výdeji musí neprodlenì objednateli sdìlit, že zásilkový výdej
neprovozuje.
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VÝDEJ BEZ RECEPTU S OMEZENÍM
(§ 39 odst. 3 ZoL, § 12 odst. 2 a § 22 odst. 2 písm. l) SLP)
Jedná se o novou kategorii výdeje LP, tato kategorie zaène být naplòována od
1.1.2009. O tom, že konkrétní LP bude vydáván bez Rp. s omezením, rozhodne SÚKL
v rámci registraèního øízení. Do této kategorie budou spadat LP, které mohou pøímo
nebo nepøímo pøedstavovat nebezpeèí pro zdraví lidí, nebo jsou èasto a v širokém
rozsahu používány nesprávnì a nebo pokud jejich správné použití pøedpokládá nezbytnì
odbornou poradu s farmaceutem.
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Výdej bez receptu s omezením je novou významnou kompetencí lékárníkù, pro
kterou ZoL a SLP stanoví následující požadavky a pravidla:
LP bude moci vydat pouze farmaceut
LP lze vydat pouze osobì, které je LP urèen (= nemùže vyzvednout pro pacienta
3. osoba)
farmaceut musí ovìøit totožnost osoby, které LP vydává (nemùže samozøejmì nutit
k prokázání totožnosti, protože povinnost prokázat totožnost nebo pøedložit prùkaz
pojištìnce pøi poskytování LP a PZT pacient nemá; platí zde zásada, že buï pacient
dobrovolnì totožnost prokáže a nebo nemùže dostat požadovaný LP, pokud je tento
LP bez Rp. s omezením)
farmaceut vede dokumentaci o výdeji – evidence výdeje musí zahrnovat jméno
a pøíjmení pacienta (tj. osoby, které byl léèivý pøípravek vydán), jeho èíslo pøidìlené
zdravotní pojišovnou, jíž je pojištìncem, nebo datum narození, není-li pojištìncem,
a krátký záznam o zdravotním stavu pacienta, vèetnì záznamu o provedeném
pohovoru s ním, který by mìl být v rozsahu nezbytnì nutném pro posouzení indikace
farmaceut musí odbornì posoudit naplnìní podmínek, na které je výdej LP dle
rozhodnutí o registraci vázán
farmaceut musí pacientovi poskytnout informace nezbytné pro bezpeèné používání
LP
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DOKUMENTACE V LÉKÁRNÌ (§ 22 SLP)
Oproti pøedchozí úpravì novì dokumentaci tvoøí i:
 záznamy o informacích o podezøení na závažný nebo neoèekávaný nežádoucí
úèinek a jiné skuteènosti závažné pro zdraví léèených osob související s použitím LP
 záznamy o zaslání elektronické informace na centrální úložištì elektronických
receptù o uskuteènìném výdeji LP na elektronický recept
 záznamy o kontrole celistvosti bezpeènostního boxu pro pøípravu LP pro genovou
terapii a kontrole sanitace provádìné po pøípravì tìchto LP pro jednotlivého pacienta
 nabídka registrovaných LP pro úèely zásilkového výdeje
 objednávky a prùvodní doklady k zásilkovému výdeji
 standardní operaèní postupy vztahující se k zásilkovému výdeji
 standardní operaèní postupy vztahující se ke zpracování a pøedávání informací
o podezøení na NÚ
 hygienický a sanitaèní øád
 doklady o vzdìlání osob zacházejících s léèivy
 povìøení k zastupování vedoucího lékárníka jiným lékárníkem
 u evidence skladových zásob, pøíjmu a výdeje u registrovaných LP i kód pøidìlený
SÚKLem
 evidence výdeje LP bez lékaøského pøedpisu s omezením umožòující identifikovat osobu, které byl LP vydán; tato evidence zahrnuje jméno a pøíjmení osoby,
které byl LP vydán, jeho èíslo pøidìlené zdravotní pojišovnou, jíž je pojištìncem,
nebo datum narození, není-li pojištìncem, a krátký záznam o zdravotním stavu
osoby, které byl LP vydán, vèetnì záznamu o provedeném pohovoru s ním, který by
mìl být v rozsahu nezbytnì nutném pro posouzení indikace
 technologický pøedpis – nemusí již podepisovat výhradnì vedoucí lékárník, mùže
podepisovat i jím povìøený lékárník; musí výslovnì obsahovat i složení LP, urèení
obalového materiálu, zpùsobu oznaèení a podmínek uchovávání. Technologický
pøedpis mùže být veden i v elektronické podobì. Pravidelnou aktualizaci zajišuje
vedoucí lékárník.
 Veškerá dokumentace se uchovává 5 let, pokud jiné právní pøedpisy ke konkrétní
dokumentaci nestanoví dobu jinou. Tj. napø. i Rp. hrazené pacientem a veterinární
Rp. se uchovávají minimálnì 5 let od data výdeje (dle pøedchozí úpravy pouze
6 mìsícù).
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Nová legislativa v praxi lékárníka

POUŽITÉ ZKRATKY A VYSVÌTLIVKY:
LP
LL
LF
GS
VZP
NÚ
Rp.
SPC
ÈL
Substituent
Substituovaný LP
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léèivý pøípravek
léèivá látka
léková forma
generická substituce
veøejné zdravotní pojištìní
nežádoucí úèinek
recept
souhrn údajù o pøípravku
Èeský lékopis
LP, který je vydán pøi GS
LP, který je pøedepsán na Rp., ale místo nìj je vydán substituent

