Doporučení výrobcům SW pro lékaře, lékárníky
a zdravotní pojišťovny
Číslo doporučení
Datum vydání
Název

2/2018
19. 6. 2018
Používání číselníků SÚKL

Aplikace přistupující k systému eRecept musí používat pro předepisování a výdej léčivých přípravků
vybrané číselníky SÚKL. Je nutné zajistit stejnou verzi číselníků na klientských systémech jako je
používána v systému eRecept.

Číselník léčivých přípravků
IS eRecept používá výhradně číselník zveřejňovaný SÚKL na https://opendata.sukl.cz. Tento číselník
musí umět využívat SW lékaře a musí jej aktualizovat vždy ráno prvního dne měsíce, případně vždy ode
dne platnosti nového číselníku v případě zveřejnění mimořádné opravy. Ostatní číselníky léčiv
používané v ČR, například ten, který zveřejňuje VZP, nejsou pro eRecepty určující, přestože jejich obsah
může být z větší části shodný s číselníkem SÚKL.
IS eRecept používá číselníky https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/databaze-lecivych-pripravku-dlp.
Číselník dlp_lecivepripravky.csv obsahuje HVLP jak hrazené, tak nehrazené nebo i homeopatika.
Aktuální číselník je dostupný na: https://opendata.sukl.cz/soubory/SODERECEPT/DLPAKTUALNI.zip
Doporučujeme, aby klientský SW tento číselník stahoval a instaloval automaticky.
Pravidelná aktualizace číselníku je prováděna pravidelně vždy v období mezi posledním dnem v měsíci
a prvním dnem nového měsíce. V případě mimořádné opravy je zveřejňován číselník i v průběhu
měsíce, o této aktualizaci je zasílána emailová notifikace na kontaktní email výrobce SW. Platnost
číselníku je uvedena v souboru dlp_platnost.csv.
Z číselníku na opendata.sukl.cz nelze rozpoznat, zda je léčivý přípravek hrazený nebo má zvýšenou
úhradu. Tato informace je v číselníku SCAU.

Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění – číselník SCAU
Číselník SCAU zahrnuje jen léčivé přípravky hrazené ze zdravotního pojištění a je zveřejňovaný na
http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni. Oproti výše uvedenému
číselníku z OpenData jsou v něm uvedeny i úhrady za léčivé přípravky. Tento není nezbytně nutný
pro předepisování eReceptu, ale je doporučen pro preferenci předepisovaného léčivého přípravku viz.
dále.
Aktuální číselník SCAU je zde: https://opendata.sukl.cz/soubory/SODERECEPT/SCAUAKTUALNI.zip
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Od 8.6.2018 jsou v IS eRecept na základě číselníku SCAU kontrolovány úhrady (jsou zapnuté validace
L034 a L035.). Tyto validace zjišťují, zda má léčivý přípravek úhradu v číselníku SCAU:
L034 – při předpisu:
Pokud bude předepsaný léčivý přípravek typu HVLP a bude požadovaná úhrada ze zdravotního
pojištění (úhrada: ZAKLADNI, ZAKLADNI_ZAM), musí mít tento léčivý přípravek v číselníku SCAU
stanovenou úhradu UHR1.
Nebo musí být uvedené číslo žádanky (element ZadankaZP).

L035 – při předpisu:
Pokud bude předepsaný léčivý přípravek typu HVLP a bude požadovaná zvýšená úhrada ze zdravotního
pojištění (úhrada: ZVYSENA, ZVYSENA_ZAM), musí mít tento léčivý přípravek v číselníku SCAU
stanovenou úhradu UHR2 nebo UHR3.
Nebo musí být uvedené číslo žádanky (element ZadankaZP).

Příklady:
1) Bez žádanky lze léčivý přípravek „PARALEN 500“ (kód: 0003837) předepsat jen tak, že bude
uvedena úhrada PACIENT nebo PACIENT_ZAM.
2) Bez žádanky lze léčivý přípravek „ADVATE“ (kód: 0028057) předepsat s úhradou: PACIENT,
ZAKLADNI, ZVYSENA, PACIENT_ZAM, ZAKLADNI_ZAM, ZVYSENA_ZAM . V číselníku SCAU má
UHR2.

Preference preskripce léčivých přípravků (týká se HVLP)
Doporučujeme, aby lékařský SW při preskripci preferovaně nabízel lékaři výběr z léčivých přípravků
hrazených z veřejného zdravotního pojištění – SÚKL kód se vyskytuje v číselníku SCAU a zároveň
preferovaně nabízel reálně obchodovaný léčivý přípravek.
Preferenci nabízení hrazených kódů (výskyt ve SCAU) IS eRecept nepodporuje. Funkčnost musí být
implementována v lékařském SW, který musí v tomto případě používat i číselník SCAU, tedy mít u
položek nastavené úhrady.
Preferenci nabízení obchodovaných léčivých přípravků musí lékařský SW provádět na základě atributu
DODAVKY v číselníku léčivých přípravků dlp_lecivepripravky.csv. Systém eRecept tuto funkčnost
podporuje tak, že pokud lékař předepíše léčivý přípravek bez uvedeného kódu, tedy čtveřicí název,
forma, síla, balení, je z číselníku léčivých přípravků preferován léčivý přípravek, který byl v posledních
měsících dodáván do lékáren a zdravotnických zařízení. (V případě, pokud v číselníku existuje více
záznamů se shodným názvem, formou, sílou a balení).
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