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Sdílený lékového záznamu 

 Lékový záznam – náhled pro pacienta je k dispozici 

již dnes  

 Pro pacienta je dostupný nonstop a zdarma 

 Obsahuje 
 Všechny předepsané eRecepty 

 Stav jednotlivých eReceptů 

 Všechny provedené výdeje a informace o vydaných lécích 

 Umožňuje 
 Prohlížení ve webové a mobilní aplikaci 

 Doručení identifikátoru nového receptu 

 Kontrolu nad svojí preskripcí 

 Podmínky přístupu 
 Registrace do Národní identitní autority 

 Přístup do webové nebo mobilní aplikace (Android, iOS) 

 Podrobné návody na www.epreskripce.cz 



Lékový záznam pro pacienta – webová aplikace 



Lékový záznam pro pacienta – webová aplikace 



Lékový záznam pro pacienta – webová aplikace 



Lékový záznam pro pacienta – mobilní aplikace 



Sdílení lékového záznamu 

 Lékový záznam sdílený s lékaři a lékárníky již od 

začátku roku 2019 

 Opt-out režim výchozího nastavení – ve výchozím 

zákonném režimu bude sdílení s lékaři a lékárníky 

automaticky povoleno (presumpce souhlasu). 

 Pacienti budou mít vždy a kdykoliv právo projevit 

nesouhlas se sdílením svého lékového záznamu. 

 diskuze: bude i přes nesouhlas se sdílením 

umožněn náhled například pro záchrannou službu? 

 Přechodné období po dobu cca 6 měsíců (do 30. 6. 

2019): informovanost veřejnosti o sdíleném lékovém 

záznamu s možností projevit nesouhlas se sdílením 

 Kdykoliv bude dána možnost projevit opětovný souhlas 

se sdílením svého lékového záznamu. 

 v budoucnu možnost vybrat konkrétní lékaře 



Náhled do lékového záznamu 

 Náhled lékaře a lékárníka na sdílený lékový záznam: 

 eRecepty – náhled na předepsané i vydané léčivé 

přípravky. 

 u listinných receptů se předpokládá digitalizace na 

úrovni lékárny a digitalizovaný recept bude taktéž 

nahrán do lékového záznamu pacienta – pacienti i 

zdravotničtí pracovníci uvidí léčivý přípravek, který 

byl finálně v lékárně vydán. 

kompenzace nákladů lékáren ze systému veřejného 

zdravotního pojištění 



Přístup do lékového záznamu 

 Ve výchozím režimu by měli mít přístup k lékovému 

záznamu všichni lékaři, kteří mají přístup do CÚER. 

 Podmínky – souhlas pacienta (resp. nikoliv nesouhlas) 

 oprávněný zájem (registrující + ošetřující 

 lékař; do budoucna individuální výběr    

 lékaře dle explicitního souhlasu) 

 Přístup lékárníka –  v průběhu výdeje 

   při individuální konzultaci 

 Monitoring a kontrola historie náhledů před zneužitím 

+ tvrdé sankce za zneužití informací 

 Možnost pacienta vyžádat si přehled nahlížení / 

automaticky 1x ročně do DS 



Nadstavbové funkcionality 

 Kontrola duplicit 

 automatizovaný systém notifikace při preskripci i 

výdeji (duplicity na úrovni ATC 7) 

 upozornění, nikoliv technická blokace 

 Lékové interakce 

 umožnění pro SW třetích stran využít informací z 

lékového záznamu (má-li lékař/lékárník souhlas s 

nahlížením) – kontrola interakcí bude plnohodnotně 

umožněna skrze SW předepisujících lékařů a 

vydávajících lékárníků 

 do budoucna diskuze o státem garantovaném 

automatizovaném systému kontroly interakcí 



Legislativní zakotvení lékového záznamu 

 legislativní zakotvení lékového záznamu = novela 

zákona o léčivech 

 kompletní změna § 80 an. a nutnost kompletní 

legislativní revize elektronické preskripce 

 redefinice Informačního systému eRecept jako 

informačního systému veřejné správy 

 jednotlivé součásti IS eRecept (CÚER, RLPO, lékový 

záznam, správa souhlasů) jsou vzájemně propojeny 

 nutnost specifikace práv a povinností, kontrolní 

mechanismy, sankční ustanovení, prováděcí vyhlášky 

 příští rok: elektronizace receptů s modrým pruhem a 

elektronická evidence s tím spojené dokumentace 

(opiátové knihy) 
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