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Opatření MZd ze dne 17. 12. 2015 o provizorním výdeji IPLP s léčebným konopím není
v souladu se zákonem

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 17. 12. 2015, jímž se snaží vyřešit nedostupnost IPLP
s léčebným konopím v důsledku nefungujícího registru pro výdeje léčivých přípravků s omezením
a dalších nefungujících aplikací ve správě SÚKL. Opatřením MZd překračuje svou zákonnou
pravomoc.

Léčivé přípravky s léčebným konopím lze podle zákona vydávat jen na elektronický lékařský
předpis a jen pod podmínkou komunikace farmaceuta s registrem léčivých přípravků s omezením.

MZd svým opatřením zcela mění režim předepisování a výdejů těchto přípravků na listinnou
formu receptů „s modrým pruhem“. Komunikaci farmaceuta s registrem nahrazuje povinností
farmaceuta komunikovat se SÚKL emailovou poštou za použití elektronického podpisu.

MZd svou pravomoc upravit takto zacházení s IPLP s léčebným konopím opírá o toto ustanovení
zákona o léčivech:

„činí opatření za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování
zdravotních služeb a přijímá opatření na podporu výzkumu, vývoje a dostupnosti léčivých
přípravků pro vzácná onemocnění a léčivých přípravků, které mohou být jako takové stanoveny,
jakož i léčivých přípravků pro použití v dětském lékařství,“.

V zákoně uvedenými opatřeními se ale rozumí opatření faktická, nikoliv normotvorná nebo zákon
obcházející, či dokonce se zákonem rozporná. Je-li v zákoně jednoznačně určen způsob
předepisování a výdeje bezvýjimečně elektronicky a svázaně s registrem, nemůže MZd na základě
pravomoci k vydání faktických opatření tento způsob měnit na jinou podobu. Recepty s modrým
pruhem nejsou ze zákona určeny k výdeji IPLP s konopím a jinak než změnou zákona toho nelze
docílit, a to ani, když se stanou nedostupnými kvůli problémům SÚKL se SW aplikacemi.

Jen doplňkově lze uvést, že nelze ani obecně přijmout princip zasílání citlivých údajů pacientů
emailovou poštou.

PharmDr. Lubomír Chudoba
Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík

