Manuál-Hlášení KLP
Na
základě
informací,
které
byly
zveřejněny
v červenci
letošního
roku
(https://www.epreskripce.cz/aktuality/poskytovani-informaci-o-vysledcich-lecby-iplp-s-obsahemkonopi), bylo k datu 2. 10. 2020 vytvořeno testovací prostředí Hlášení o výsledcích léčby KLP.
Možnost
vyzkoušet
si
uživatelsky
webovou
aplikaci
lze
na
adrese https://testpristupy.sukl.cz/#anchor_hlaseni_pro_sukl, sekce KLP.
Pro vývojáře je primárně určená API na adrese https://testapi.sukl.cz/#anchor_hlaseni_pro_sukl
Pro vstup do testovací aplikace je nutné vložit testovací identitu lékaře a testovací SÚKL certifikát
zdravotnického zařízení.
Oba testovací přístupy lze získat na adrese pristup@sukl.cz, případně erecept@sukl.cz. Identita
testovacího lékaře musí mít přiřazenou specializaci z oblasti předepisování konopí. Bez přidělené
specializace nelze vstoupit do testovací aplikace.
Testovací verze:
Přihlášení na https://testpristupy.sukl.cz/ , dlaždice Hlášení pro SÚKL, dlaždice KLP-Informace o
výsledcích léčby konopím pro léčebné použití umístěná v dolní části stránky.
K přihlášení slouží přístupové údaje lékaře k přihlášení do portálu EI.

Produkční prostřední (od 1. ledna 2021):
Přihlášení na https://pristupy.sukl.cz/index.html , dlaždice Hlášení pro SÚKL, dlaždice KLP-Informace o
výsledcích léčby konopím pro léčebné použití umístěná v dolní části stránky.
K přihlášení slouží přístupové údaje lékaře k přihlášení do portálu EI.
Formulář Hlášení KLP

Po zadání přístupových údajů a zakliknutí tlačítka přihlásit, se objeví úvodní strana, kde lékař uvidí již
podaná/zrušená/založená hlášení. Je zde vidět veškerá historie. Zde je také možnost si daná hlášení
stáhnout ve formátu xls, nahlédnout, či duplikovat hlášení a smazat hlášení.
V případě, že chce lékař podat nové hlášení, tak klikne na oranžové tlačítko Nové hlášení.

Po kliknutí na tlačítko Nové hlášení je lékaři zobrazen formulář. V první části jsou informace o lékaři,
které jsou předvyplněné kromě specializace a kontaktního emailu. Specializaci si lékař vybírá z roletky
číselníku. Zadání kontaktního emailu je zcela dobrovolné. Slouží lékaři ke zpětné kontrole. Po zadání
emailu dostane lékař po podání hlášení notifikaci o podání hlášení na uvedený email.

Dále jsou zobrazeny informace o pacientovi. Zde si lékař může zvolit anonymní ID pacienta, aby se
orientoval, zda už za daného pacienta hlášení podal. Lékař zde může zadat číselnou řadu maximálně o
pěti místech. Délku anonymního ID uvidí lékař také po najetí kurzorem myši na ikonu „i“.
Věková skupina, pohlaví a doba trvání nemoci jsou položky, které lékař opět vybírá formou roletky
z číselníku.
Hlavní a vedlejší diagnóza je zapsána formou našeptávání číselníku. Lékař musí vepsat minimálně tři
znaky, aby se mu diagnózy zobrazily.

Pokud pacient užívá současně další léčivé přípravky, tak lékař zaškrtne ikonu Pacient současně užívá
léčivé přípravky a objeví se mu tři skupiny léčiv. Vybrat může z jedné skupiny, ale také ze všech. Z každé
skupiny může vybrat 1 i více položek a také má možnost vybrat „jiné“.

Po kliknutí na tlačítko Přidat konopí se lékaři objeví nová tabulka Informace o předepisovaném konopí.
Lékař vybere kód konopí z číselníku. Na základě kódu se objeví Druh, Obsah THC, Obsah CBD. Lékař
poté vybírá z číselníku lékovou formu konopí a zadává ručně množství. Množství je zadáváno
v gramech v přesnosti na max. tři desetinná místa. Dále už zadá Přidat konopí, nebo má možnost
zrušení zadání konopí po zakliknutí tlačítka Zrušit. Lékař má také možnost zadat více kódů konopí, nebo
lze zadat stejný kód vícekrát v závislosti na formě podání (mast, tvrdá tobolka,..).

Po přidání konopí má lékař stále možnost upravit/smazat předepsané konopí pomocí ikony tužky a
koše.
Další část Hlášení obsahuje informace o průběhu léčby. Lékař vybírá z číselníku zhodnocení léčby a
dobu léčby. Pokud se vyskytly nežádoucí účinky během léčby, tak zaškrtne toto pole a má možnost
vybrat z číselníku nežádoucích účinků. Pokud by se v číselníku daný nežádoucí účinek nevyskytoval, tak
je zde možnost zaškrtnout „jiné“ a uvést daný nežádoucí účinek do kolonky Poznámka.
Dále má lékař možnost zaškrtnout ikonu Léčba ukončena v případě ukončení léčby. Následně se mu
zobrazí Datum ukončení léčby (ručně zapsání datumu ve formátu DD.MM.RRRR) a Důvody ukončení
léčby (číselník).

Po zadání všech údajů má lékař možnost buď Podat hlášení, nebo Uložit hlášení. V případě Podání
hlášení, je dané hlášení ihned odesláno. Pokud lékař zvolí uložit hlášení, tak má možnost vidět dané
hlášení v seznamu hlášení na hlavní straně. V seznamu hlášení je pak možné nahlédnout (podané
hlášení), upravit (založené hlášení), duplikovat, exportovat do formátu xls, nebo smazat.

Poté má lékař možnost volby, zda bude podávat Nové hlášení, nebo se skrze tlačítko v pravém horním
rohu odhlásí.

Technické dotazy k webové aplikaci je možné adresovat na email itpodporahlaseni@sukl.cz.
Dotazy vývojářů k API prosíme vkládat do kontaktního centra https://kc.sukl.cz, v sekci KLP.
Odborné dotazy k hlášení rádi zodpoví pracovníci SÚKL na emailu sakl@sukl.cz.

