BEZRECEPTNI LIJEKOVI U OFICINI IZVAN RECEPTURE
Ured HLJK zaprimio je upit vezano za stavljanje bezreceptnih lijekova na police u oficini
kako bi ih pacijenti/korisnici sami mogli uzimati te sukladno propisima i promociji uloge
ljekarnika pripremio prijedlog stava za Vijeće.
Mišljenje/stav Vijeća HLJK
Nastavno na mogućnost samoposlužne prodaje bezreceptnih lijekova Vijeće HLJK očituje se
kako slijedi:
Obzirom da je propisima definirano da se lijekovi i medicinski proizvodi moraju čuvati
odvojeno, u prostoru ili ormarima koji se mogu zaključati, u skladu sa zahtjevima
proizvođača i farmakopejskim uvjetima te na način koji onemogućuje samoposlužnu
prodaju lijekova, Vijeće HLJK dodatno naglašava da lijek u svakom trenutku mora biti
pod nadzorom magistra farmacije, kao stručne osobe, koja ima obvezu i odgovornost
pacijentu pružiti učinkovito i sigurno liječenje.
U svrhu pružanja kvalitetne ljekarničke skrbi, odnosno učinkovitog i sigurnog liječenja,
magistar farmacije će nakon razgovora s pacijentom procijeniti potrebu za pojedinim lijekom
(receptnim ili bezreceptnim), obzirom na indikaciju, kontraindikacije, nuspojave i mjere
opreza pri primjeni, te pacijentu dati jasnu uputu i savjet, ponekad i uskratiti izdavanje lijeka.
Pojašnjenje:
Važeće odredbe propisa koji reguliraju ljekarništvo i ljekarničku djelatnost ograničavaju
takvu mogućnost na način da je člankom 9. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu
prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
(Narodne novine broj: 61/11, 128/12, 124/15, 8/16) propisano da se lijekovi i medicinski
proizvodi moraju čuvati odvojeno, u prostoru ili u ormarima koji se mogu zaključati, u skladu
sa zahtjevima proizvođača i farmakopejskim uvjetima.
Ova odredba ne razlikuje lijekove na recept i lijekove bez recepta već zahtijeva jednako
postupanje.
Također, Pravilnik koji je definirao uvjete u kojima se mogu izdavati bezreceptni lijekovi
(Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo
lijekovima, čl9) dodatno je strogo propisao da se lijekovi koji su smješteni na policama u
prostoru za izdavanje i promidžbu moraju čuvati na način koji onemogućuje samoposlužnu
prodaju lijekova.
Nadalje, Zakon o ljekarništvu te ostali pozitivni propisi koji uređuju zdravstvenu i ljekarničku
djelatnost propisuju isključivu prisutnost stručne osobe, magistra farmacije, koji može
uskratiti izdavanje lijeka ili medicinskog proizvoda za koje stručno procijeni da bi mogli
ugroziti zdravlje korisnika/bolesnika.
Predsjednica Vijeća
Marija Vinković, mag. pharm.

