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Praktické zkušenosti lékaře 

s eReceptem 



 1989  

psací stroj  

 

 

 

 1994  

zavedení NIS - Nemocniční Informační Systém  

 nejprve všemi obávaný, zpočátku nenáviděný a v kuloárech živě 

diskutovaný systém, bez kterého bychom si dnes pracovní život nedovedli 

vůbec představit  



 2003  

založení privátní praxe a zakoupení programu MEDICUS  

 databáze pacientů v elektronické podobě 

 dokumentace pacientů v elektronické i papírové podobě  

 automatický tisk RP  

 historie předepsaných léčiv  

 tvorba a odesílání dávek na zdravotní pojišťovny  

 disketou 

 elektronicky  



 2012  

otevření nového ambulantního pracoviště  

 pracuje současně několik ambulancí a ambulantních lékařů  

 lékárna v přízemí domu  



 2013 

Elektronický recept – eRP 

 dobrovolně, spíše z nadšení 

 elektronický podpis 

 žádost na SÚKL o registraci do Centrálního úložiště eRP 

 přístupové kódy 

 součinnost se správci MEDICUS 

 eRP 

 o celou agendu kolem eRP se staral externista, ne lékař 



 Výhody pro ordinaci 

 rychlejší proces získání eRP – tisk čárového kódu 

 možnost kontroly zda a kde si pacient eRP vyzvedl 

 možnost poslat eRP emailem nebo SMS zprávou 

 úspora - není potřeba skladovat nRP, eRP uložen v centrálním úložišti 

 šetří se náklady na ukládání, ev. registraci či likvidaci nRP 





 eRP nebyl povinný 

 vše v klidu, postupně, dobrovolně 

 sestry si zvykly detailně zadávat adresy do databáze pacientů 

 lékaři neměli v zásadě problém s pořízením eRP, už v roce 2014 několik lékařů 



 2014 eRP – ostatní lékaři v centru UH 

 dobrovolné pořízení eRP 

 spokojenost lékařů i pacientů 

 o celou agendu kolem zavedení eRP se staral externí člověk, lékař jen pořídil el. podpis 

 lékárníci v centru UH neměli také zásadní problémy, s uvedením do provozu v naší lékárně ale 

také významně pomáhal externí člověk znalý IT 

 v rámci konkurence do 3 M vydávaly eRP všechny lékárny v centru UH 



 od 2014 do 2018 součinně s eRP také nRP 

 ordinace UB - nRP vydávala až do konce 2017 - zejména z důvodu, aby pacient nenarazil na 

lékárnu, která není schopna přijmout eRP 

 paradoxně potíže na přelomu 2017/ 2018: 

 výpadky spojení s centrálním úložištěm SÚKLu 

 nyní nová doporučená forma eRP - která již nešetří čas při tisku 



MOJE ZKUŠENOSTI 

 od 2013 jsme vystavili 45 000 eRP 

 eRP nepovinný 

 součinnost nRP a eRP 

 pro norm. lékaře plně vytíženého v ordinaci téměř nutnost spolupráce s IT specialistou 

 dle mého názoru není možná jen jedna varianta eRP 

 nedostupné oblasti 

 starší kolegové dosluhující praxi neznalí v IT a nechtějí investovat čas, úsilí a peníze do IT 

vybavení 

 výpadek internetu ev. elektrického spojení 



 na základě zákona o léčivech 378/2007 Sb. 

 1.1.2008 

možnost vystavovat RP elektronickým způsobem 

 reálně eRP od 2009 

 do r. 2017 dobrovolně asi 450 ambulantních lékařů 

 asi 5 000 000 eRP / 1,5 % vystavených receptů 

K HISTORII eRP 



 2013 

přijetí novely zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech 

 od 1.1. 2015 povinnost vystavovat všechny recepty el. formou s výjimkou mimořádných situací 

 Sankce 

tomu, kdo bude postupovat v rozporu s paragraf 80 odst. 1, tedy kdo použije klasický a nikoliv 

elektronický Rp, lze uložit pokutu až 2 000 000 Kč 

 

 2014 

návrh novely zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech 

 

 kompromis v podobě odložení povinnosti elektronické preskripce do 1. 1. 2018 



 30. 11. 2017  

MZ vydalo prováděcí vyhlášku k elektronickým receptům /eRP/ č.415/2017 Sb.  

 umožňuje vydání klasického RP  

 ve speciálních případech  

 v případě RP vystavených smluvním lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě, příbuzným 

 

 26.1. 2018  

schválila Poslanecká Sněmovna návrh ministra Vojtěcha 

 eRP povinné  

 aby v roce 2018 nebyla poskytovatelům zdrav.  služeb za porušení této povinnosti - tedy za vystavení 

klasického RP ukládány finanční sankce  

 



 Argumenty které vedly k zavedení eRP: 

 možnost lékaře nahlížet do lékového záznamu pacienta a možnost vidět, jaké léky mu předepisují jiní lékaři 

 zamezení duplicitám v předepisování léků a možnost kontroly, zda si pacient lék vyzvedl, hlídání interakcí mezi jednotlivými léky 

 vymýcení falešných RP 

 zvýšení bezpečnosti a finanční úspora 

 Úskalí eRP: 

 nelze propojit centrální úložiště SÚKL a registr obyvatelstva 

 není možná kontrola duplicitně předepisovaných léků různými lékaři 

 není možná kontrola vzájemných interakcí 

 není dořešena preskripce opiátových RP - nadále možno vystavit pouze papírově 

 Další otázky: 

 není zajištěna ochrana citlivých osobních údajů pacientů, které jsou shromažďovány v centrálním úložišti 

 souhlas pacienta 



 15. 2. 2018 

setkání pracovní skupiny MZ 

 legislativní dopracování systému elektronické preskripce léčiv 

 s ohledem na zavedení lékového záznamu pacienta a přístupu k němu 

 ochrana osobních údajů 



ZÁVĚR 

 přijetí novely zákona o povinnosti eRP pod finanční sankcí 

 není možný jen eRP, jako jediná možnost předpisu léků 

 nutno zachovat možnost, aby lékař mohl použít i nRP 

 finanční podpora eRP ze strany plátců zdravotní péče 
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