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Tlačová správa k predpisovaniu liekov po novom od 1.1.2022
Od 1. januára tohto roku platí novela zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, ktorou sa mení zákonný rámec preskripcie liekov, zdravotníckych pomôcok a
dietetických potravín. Týka sa všetkých typov nemocníc aj ambulancií. Uvedená zásadná
zmena bola realizovaná bez predchádzajúcej odbornej diskusie cestou poslaneckého
návrhu v decembri 2021, a to bez medzirezortného pripomienkového konania.
Vzhľadom ku novelizovanému zneniu zákona je možný predpis liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín viazaných preskripčným obmedzením len
cestou lekára s príslušnou špecializáciou. Delegovaný predpis cestou ambulancie
všeobecného lekára je výrazne obmedzený až nemožný.
SLK považuje nový spôsob predpisovania liekov a zdravotníckych pomôcok
odporúčaných v špecializovanej ambulancii za obmedzenie prístupu pacienta ku
zdravotnej starostlivosti. V súčasnej dobe je takýto zásah do systému poskytovania
zdravotnej starostlivosti nekompetentný. Touto novelou sa výrazne obmedzuje kompetencia
lekárov primárneho kontaktu pri komplexom manažmente pacienta. Lekár nemá dostatočný
prehľad o aktuálnej medikácii a prípadných interakciách liekov, čo môže predstavovať riziko
pre pacienta. Navyše táto úprava bude nútiť pacienta, ktorý sa lieči na viaceré ochorenia, aby
predpis liekov pri ich dlhodobom užívaní riešil vo viacerých ambulanciách (často mimo
svojho bydliska), ktoré navštevuje - a to viackrát ročne, aj mimo plánovaných kontrol. To
bude viesť a už aj vedie k neúmernému zaťaženiu predovšetkým starších a polymorbídnych
pacientov a k chaosu.
Ani ústavné zdravotnícke zariadenia nie sú na takúto zmenu v ich dennej činnosti
pripravené. Mnohé z nich nemajú napríklad špecialistov vo všetkých odboroch a nebudú tak
môcť pacientovi po prepustení z nemocnice predpísať potrebnú liečbu. Všeobecný lekár
nebude mať povinnosť a už ani možnosť zabezpečiť preskripciu liekov, ktoré indikoval lekár
počas hospitalizácie.
V tomto smere nie je realizovaných množstvo prípravných krokov nevyhnutných pre
bezproblémové fungovanie systému elektronického zdravotníctva. Dokonale sa však
v priebehu niekoľkých dní podarilo, k čomu zákonodarcom blahoželáme, doteraz nevídané:
súbežné nazlostenie lekárov primárneho kontaktu, špecialistov, nemocničných lekárov, aj
pacientov. Uvedené navyše v období, keď je bezproblémová činnosť zdravotnej starostlivosti
mimoriadne potrebná.
Slovenská lekárska komora preto vyzýva MZ SR, aby okamžite pozastavilo účinnosť
predmetného paragrafu 119 novely zákona č. 362/2011 a vstúpilo do odbornej diskusie s
odbornými a stavovskými spoločnosťami lekárov o uvedenej problematike a termínoch
realizácie.
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