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Aktuální záměry MZ v lékové politice

▪ eRecept a lékový záznam pacienta

▪ Opatření pro řešení nedostupnosti léčiv

▪ Úhrady vysoce inovativních léčiv a léčiv na vzácná onemocnění
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eRecept

Sdílený lékový záznam pacienta
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eRecept v roce 2018
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eRecept v roce 2019



Lékový záznam pacienta

▪ Klíčová funkcionalita eReceptu

▪ Od roku 2020 bude sdílen s lékaři, lékárníky, klinickými farmaceuty a 
zdravotnickou záchrannou službou

▪ Nyní je projednáván ve zdravotním výboru PSP

▪ Pro pacienta je dostupný už dnes

Obsahuje

▪ Všechny předepsané eRecepty

▪ Stav jednotlivých eReceptů

▪ Všechny provedené výdeje

▪ Informace o vydaných lécích

▪ Bude obsahovat správu přístupů
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Sdílení lékového záznamu pacienta

▪ Opt-out režim - sdílení s lékaři a lékárníky automaticky povoleno

▪ Pacienti budou mít vždy a kdykoliv právo projevit nesouhlas se 
sdílením

▪ Přechodné období 6 měsíců: opt-in (přístup jen na základě aktivního 
souhlasu pacienta), informační kampaň směrem k veřejnosti

▪ Kdykoliv bude možnost projevit souhlas/nesouhlas se sdílením 

▪ Souhlasy a nesouhlasy bude pacient moci udílet primárně 
prostřednictvím pacientské webové aplikace - možnost individuálního 
výběru lékaře dle explicitního souhlasu

▪ Okrajovou variantou bude zaslání písemného souhlasu/nesouhlasu s 
ověřeným podpisem na SÚKL

▪ Monitoring a kontrola historie náhledů ve webové nebo mobilní 
aplikaci
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Výhody lékového záznam pacienta

Pro pacienty

✓ vyšší bezpečnost pacienta – předejde nežádoucím interakcím a 
duplicitám, zajištění racionální farmakoterapie

✓ přehled/kontrola nad všemi léčivy, která mu byla předepsána/vydána

✓ předání receptu bez návštěvy ordinace

✓ prohlížení ve webové/mobilní aplikaci

Pro lékaře

✓ přehled o všech předepsaných a vydaných receptech pacienta

✓ kontrola dodržování léčebných plánů

✓ jednodušší kontrola duplicit a nežádoucích interakcí 

✓ možnost předepisovat eRecept ve webové nebo mobilní aplikaci

Pro lékárníky

✓ kontrola nežádoucích interakcí a duplicit před výdejem léčiva

✓ poradenství – dávkování, kombinace s jinými léčivy, nežádoucí účinky

✓ Pro systém jako celek - úspory v systému veřejného zdravotního pojištění
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Řešení nedostupnosti léčiv v ČR
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Příčiny nedostupnosti léčiv v ČR

Nedostupnost

výroba distribuce/lékárna

reexport
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4 pilíře posilující dostupnost léčiv

I. Negativní zásahy do trhu

Reexport Rx léčiv hrazených z v.z.p. může provádět jen MAH nebo
distributor s jeho pověřením

Reexport ostatních typů léčiv může být ad hoc omezen či zakázán
opatřeními MZ, které budou mnohem flexibilnější než dosud

II. Pozitivní zásahy do trhu

Rozšíření spektra mimořádných opatření pobízejících k dovozu a
distribuci léčiv, které by standardně nemohly být uváděny na CZ trh,
ale které jsou nenahraditelné a nebo náhradou za LP ve výpadku

III. Emergentní systém objednávání léčiv

Pokud lékárna není schopna získat LP ve standardním distribučním
řetězci, bude mít možnost obrátit se přímo na MAHa a ten bude mít
povinnost zajistit dodávku LP do 2 pracovních dnů

IV. Mimořádná opatření v oblasti cen a úhrad

LP, které nahrazují hrazené léky ve výpadku, by mohla být dočasně
stanovena/zvýšena maximální cena a úhrada z v.z.p.
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Příčiny nedostupnosti léčiv v ČR

Nedostupnost

výroba
povolení dovozu cizojaz.
šarží nebo neregistr. LP

iniciace specifických
léčebných programů 

ex ante zákazy reexportu

spolupráce v rámci EU



Příčiny nedostupnosti léčiv v ČR

Nedostupnost

výroba distribuce/lékárna

reexport



Příčiny nedostupnosti léčiv v ČR

Nedostupnost

reexport

Současnost:

LP musí být zařazen na 
„Seznam“, který se vydává 
opatřením obecné povahy

Distributoři musí hlásit 
zamýšlený vývoz mimo ČR 15 
dnů předem

MZ může vývoz zakázat dalším 
opatřením obecné povahy

Proces je administrativně
náročný, zdvojují se činnosti
MZ a SÚKL, finální zásah do
reexportu trvá několik týdnů.
Proces není vhodný pro
situaci, kdy zásah je nutný
okamžitě.

Návrh MZ:

Reexport u LP hrazených ze 
zdravotního pojištění při výdeji 
na recept by mohl realizovat jen 
MAH nebo jím pověřený 
distributor

Vycházíme z předpokladu, že již 
dnes podle § 33 odst. 3 zákona 
o léčivech MAH odpovídá za 
dostupnost LP pro české 
pacienty.

Pokud má tuto povinnost, pak 
musí mít plně pod kontrolou, 
jaké LP a v jakém objemu 
opouštějí ČR.

SÚKL bude moci opatřením 
zakázat reexport i u LP, které 
mohou být reexportovány bez 
vědomí MAH (např. ZULP, OTC)



Příčiny nedostupnosti léčiv v ČR

Nedostupnost

výroba distribuce/lékárna

reexport



Příčiny nedostupnosti léčiv v ČR

Nedostupnost

distribuce/lékárna

DTP /
DTH kanál

kvóty

smluvní
podmínky

nedostatečná
skladová zásoba



Příčiny nedostupnosti léčiv v ČR

Nedostupnost

distribuce/lékárnaInformační systém pro 
mimořádné objednávání 
humánního léčivého 
přípravku předepsaného na 
receptu 
„emergentní systém“



MAH bude mít povinnost u všech léčiv, které uvádí na český trh, a které
jsou předepisované na recept, a hrazené z veřejného zdravotního pojištění
zřídit a provozovat tzv. emergentní systém objednávání léčiv.

Emergentní systém

Pokud přijde pacient do lékárny s platným eReceptem na hrazený LP
a lékárna jej nemá na skladě, pokouší se standardně (jako nyní)
získat LP v běžné distribuční síti.

MAH zároveň bude muset informovat, jakým distributorům LP
hrazené na recept běžně dodává.

Pokud lékárna není schopna LP získat z běžné distribuční sítě,
bude moci jej objednat přímo u MAHa prostřednictvím
emergentního systému objednávání léčiv. MAH bude mít pak
povinnost zajistit dodání daného LP lékárně do 2 pracovních dnů.



Děkuji za pozornost
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