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Tisková zpráva  
 
 
Čeští pacienti budou mít léky dostupnější  
 
 
Praha 19. 11. 2008 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) představil novou kategorii výdeje 
léčivých přípravků: „Výdej bez lékařského předpisu s omezením.“ 
 
 
Nová kategorie výdeje by měla zahrnovat léčiva ze skupiny volně prodejných i vázaných na recept. První 
skupinou, která bude nově zařazena do této kategorie od ledna 2009, bude skupina léčiv obsahující 
pseudoefedrin. Martin Beneš, ředitel SÚKL uvedl: „Další účinné látky budou do kategorie postupně 
zařazovány vždy ve spolupráci s odbornými společnostmi, držiteli rozhodnutí o registraci a SÚKL, a to po 
vzájemné shodě tak, aby celá kategorie byla přínosem především pro pacienty.“ 
 
Léčivé přípravky, které bude možné vydávat bez předpisu s omezením, mohou být podle platného zákona 
o léčivech registrovány pro český trh poprvé v historii od 1. ledna 2009. U některých přípravků se odborníci 
shodují na zařazení do této kategorie. U dalších probíhají konzultace s odbornými společnostmi, držiteli 
rozhodnutí o registraci a veřejností.  
 
Hlavním cílem nové kategorie výdeje léčivých přípravků bez lékařského předpisu s omezením je:  

• zajištění dostupnosti léčivých přípravků v definované kategorii; 
• zamezení zneužívání léčivých přípravků; 
• sjednocení podmínek výdeje léčivých přípravků. 

 
Léčivé přípravky jsou často chybně užívány, to však není důvod učinit je nedostupnými pro pacienty.  
 
Dostupnost léčivých přípravků bez předpisu s omezením je také spojena s vyšší dostupností informací 
o léčivech pro pacienty a širokou veřejnost. SÚKL v tomto směru připravuje spuštění informačního portálu 
pro veřejnost. Zde by měly být k dispozici informace o léčivých přípravcích, klinických studiích, ale 
i schválených lékárnách.   
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