
SDÍLENÝ LÉKOVÝ 
ZÁZNAM PACIENTA



- V minulém roce Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv v 

legislativě rozšířily oblíbený systém eRecept o lékový záznam

- Od 1. června 2020 budou pacienti ještě lépe chráněni

- Sdílený lékový záznam umožní lékařům a farmaceutům při poskytování 

zdravotních služeb zohlednit stávající lékovou historii konkrétního pacienta

- To povede k eliminaci nežádoucích interakcí léčivých přípravků a jejich 

duplicitního užívání, což zajistí vyšší míru bezpečí pacienta

Vyšší bezpečnost Lepší informovanost Efektivnější léčba 



- Poškození zdraví z důvodu špatné kombinace léků není dnes nic

výjimečného?

- V letech 2007 až 2017 došlo k více než 3,5násobnému nárůstu počtu

hospitalizací v důsledku nesprávného užívání léků. Kvůli nežádoucím

účinkům léků však bohužel dochází i k úmrtí. Ve stejném období došlo

dokonce k 10násobnému nárůstu hospitalizací, které skončily úmrtím.

- Odhady hovoří až o 200 vyhaslých životech ročně z důvodu špatné

kombinace léků.



Proč sdílet?



- Sdílený lékový záznam významně zvyšuje bezpečnost pacienta 

- Chrání pacienta před duplicitami a špatnými kombinacemi léků

- Sdílený lékový záznam může pacientovi zachránit život

- Pacient i jeho lékař přesně ví, které léky pacient užívá

- Lékař pacientovi nastaví efektivní a účinnou farmakoterapii

- Bezpečnost? Maximální! Do lékového záznamu vidí pouze lékař a lékárník 

pacienta

Vyšší bezpečnost Lepší informovanost Efektivnější léčba 



Průzkum veřejného mínění



Metodika výzkumu

Velikost vzorku 1027 respondentů ve věku 18 a více let

Termín dotazování 3.–13. leden 2020

Metoda sběru dat kombinace dotazování prostřednictvím online panelu (CAWI) a telefonického dotazování (CATI)

Výběr respondentů kvótní výběr

Reprezentativita
výzkum je reprezentativní pro obecnou populaci 18+ v České republice podle

• základních sociodemografických proměnných: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, kraj

Realizátor a zadavatel výzkum realizuje společnost MEDIAN, s.r.o. (člen SIMAR) pro Ministerstvo zdravotnictví



Struktura vzorku

Pohlaví Dosažené vzdělání Region

Muž 49 % Základní 11 % Praha 12 %

Žena 51 % Vyučen / Střední škola bez maturity 35 % Středočeský 12 %

Středoškolské s maturitou 36 % Jihočeský 6 %

Vysokoškolské 18 % Plzeňský 6 %

Karlovarský 3 %

Ústecký 8 %

Věková skupina Velikost místa bydliště Liberecký 4 %

18–24 let 8 % Do 999 obyvatel 17 % Královéhradecký 5 %

25–34 let 16 % 1000 až 4999 obyvatel 22 % Pardubický 5 %

35–44 let 20 % 5000 až 19999 obyvatel 18 % Vysočina 5 %

45–54 let 17 % 20000 až 99999 obyvatel 21 % Jihomoravský 11 %

55-64 let 15 % 100 000 a více obyvatel 22 % Olomoucký 6 %

65 let a více 24 % Zlínský 6 %

Moravskoslezský 11 %



Polovina respondentů uvedla, že má předepsáno 1-5 léků současně

L1. Máte v současné době předepsány od lékaře/lékařů nějaké léky? Pokud ano, o kolik různých léků se jedná?

N = 1027, zobrazena % odpovědí
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Ano, všech

Ano, většiny

Ano, ale pouze některých

Ne, nepamatuji

32 % lidí uvedlo, že má léky předepsáno od 2 lékařů, 16 % lidí dokonce od 3 a více 
lékařů. 12 % respondentů přiznalo, že si nepamatuje názvy léků, 11 % lidí pouze 
některé. 

N = 608, zobrazena % odpovědí (pouze ti, kteří mají předepsané léky)
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L2. Pamatujete si přesné názvy léků, které berete?
L3. Od kolika různých lékařů máte předepsané léky?

Pamatujete si názvy léků?
Od kolika lékařů máte 

předepsané léky?
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Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Nevím, nemohu posoudit

91,6 % dotázaných by uvítalo existenci systému, ve kterém by 
lékař mohl vidět všechny léky, které užívají za účelem vyhnutí 
se nevhodné kombinace léků. 

L7. Uvítal/a byste existenci systému, ve kterém by Váš lékař viděl všechny léky, které užíváte, aby se mohl vyhnout předpisu nevhodné kombinace léků?

N = 1027, zobrazena % odpovědí
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Pokud by stejný systém existoval pro lékárníky, aby jim umožnil 
kontrolovat kombinace léků předepsané lékaři, uvítalo by jeho 
existenci 86,6 % dotázaných.

L8. Uvítal/a byste existenci systému, ve kterém by lékárník při výdeji léků mohl zkontrolovat, zda nemáte od lékařů předepsánu nevhodnou kombinaci léků? 

N = 1027, zobrazena % odpovědí



Informační kampaň



- kampaň v tištěných médiích

- kampaň v rozhlasových médiích

- propagační videospoty

- Informační microsite



Webová microsite

- plní funkci online informační brožury

- přináší základní informace o tom, co je to lékový

záznam, odkazuje na aplikaci eRecept a obsahuje

důležité kontakty a odkazy, videonávody a další

informace

www.lekovyzaznam.cz



eRecept v době Covid 19



- plné využití jednoho z pilířů elektronického zdravotnictví

- osvědčení všech možností systému eRecept

- největší výhoda - předávání identifikátoru vzdáleně (SMS, mail, aplikace), a to jak od lékaře 

pacientovi, tak od pacienta např. rodinnému příslušníkovi (vyzvedávání LP seniorům)

- elektronická komunikace byla největším přínosem oceňovaným jak ze strany odborné veřejnosti, tak 

ze strany pacientů

- bezproblémový provoz i při několikanásobném využití (počty eReceptů, počty SMS)

- možnost jednoduše nastavit nebo opravit delší platnost eReceptu

- možnost operativního nastavení vynucených kontrol nebo omezení, které vznikly z mimořádných 

opatření (Plaquenil)













Bezpečnost lékového záznamu 



- Do systému eReceptu, který zajišťuje funkcionalitu lékového záznamu, je zabudována celá škála 

preventivních i následných záruk technického i administrativního charakteru zajišťujících, že 

nahlédnout na lékový záznam mohou jen povolané osoby. 

- Nahlížet do lékového záznamu je dovoleno pouze lékaři, u něhož je možné prokázat, že existuje 

vztah mezi ním a pacientem, tedy, že mu poskytuje zdravotní služby (například mu předepsal lék, 

který si pacient vyzvedl, případně pacient projevil svou vůli s nahlížením na LZ předložením 

identifikačního dokladu).

- Lékový záznam je jen funkcionalita umožňující náhled na data, která jsou již dnes uložena v 

centrálním úložišti elektronických receptů. Již dnes daty svých pojištěnců disponují například 

zdravotní pojišťovny. Centrální úložiště eReceptů je velmi dobře a spolehlivě zabezpečeno.



- Lékaři a lékárníci přistupují do lékového záznamu na základě schválení Státním ústavem pro kontrolu 

léčiv a skrze autentizační elektronické klíče vydané na konkrétní ověřenou osobu. Kdo do lékového 

záznamu nahlížel pacient lehce ověří v historii přístupů.

- Přípravu sdíleného lékového záznamu Ministerstvo zdravotnictví intenzivně konzultovalo s Úřadem 

pro ochranu osobních údajů.

- Pokud by v naprosto nemyslitelných situacích přece jen došlo ke zneužití dat, je v zákonech 

zabudováno několik sankčních mechanismů – od vysokých pokut (až 20 mil. Kč), až po možnost 

zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb či dokonce trestněprávní sankce.



Správa sdílení



- Lékový záznam funguje na principu opt – out, neboli automatického sdílení s lékaři a lékárníky, s 

cílem chránit zdraví pacienta před poškozením špatnou kombinací léků. 

- Pacient má právo vždy a kdykoliv projevit plošný nesouhlas s tím, aby jeho lékař nebo jeho lékárník 

nahlížel do jeho lékového záznamu. Stejně tak může pacient udělit explicitní souhlas jen vybranému 

konkrétnímu lékaři nebo lékárníkovi. Je také možné kdykoliv opětovně projevit souhlas, tedy svůj 

nesouhlas odvolat.

- Rodiče mají také právo projevit nesouhlas s nahlížením lékaře a lékárníka do sdíleného záznamu 

jejich dětí.

- To vše prostřednictvím pacientské webové aplikace nebo písemně dopisem na SÚKL. 

- Na webu epreskripce.cz/opravneni-lekovy-zaznam si každý může ověřit, jaké má 
aktuální nastavení souhlasů či nesouhlasů s nahlížením na lékový záznam pacienta pro 
lékaře, lékárníky a klinické farmaceuty.

https://epreskripce.cz/opravneni-lekovy-zaznam


Jak získat přístup



- Lékový záznam je součástí aplikací eReceptu, proto je nejprve nutné získat přístup 
do aplikace eRecept

- Pro přístup do webové aplikace eReceptu je třeba vlastnit buďto nový elektronický 
občanský průkaz (průkaz s čipem), nebo si zřídit účet na webu www.eidentita.cz. 

- V druhém případě je nezbytné ověření vaší identity na některém z kontaktních míst 
veřejné správy CzechPOINT



Přihlášení pomocí eObčanky

- Webová stránka pacient.erecept.sukl.cz

- Přes odkaz „Chci vstoupit do aplikace jako PACIENT“ budete přesměrováni na 
novou stránku

- Zde je na výběr přihlásit se pomocí eObčanky (nové občanky s čipem) nebo pomocí 
uživatelského účtu.



- Pokud vlastníte eObčanku (novou občanku s čipem) a čtečku karet, pro přihlášení je 
nutné mít nainstalovánu ještě aplikaci pro eOP, která je dostupná na webu 
https://info.eidentita.cz/Download/ . 

- Pokud máte aplikaci nainstalovanou, kliknete na tlačítko přihlásit. 

- Po přihlášení pomocí eOP jste přesměrováni na stránky eIdentity, kde udělíte trvalý 
nebo jednorázový souhlas. Dále budete přesměrováni do aplikace.



Přihlášení pomocí jména, hesla a sms

- Pokud nemáte eObčanku, je třeba se zaregistrovat jako nový uživatel.



Registrace probíhá tak, že zadáte telefonní číslo, na které Vám později přijde SMS kód, 
který zadáte do připraveného pole. Dále zadáte uživatelské jméno, nové heslo, e-
mail, vyberete bezpečnostní otázku a odpovíte na ni.



Na zadaný e-mail přijdou další instrukce. Nejprve je třeba ověřit e-mailovou adresu 
pomocí odkazu, který vám přišel v e-mailu. Klikněte na něj.



- V dalším e-mailu vám přijde kód. Tento kód budete potřebovat v dalších krocích.

- S tímto kódem a občanským průkazem je třeba dojít na nejbližší kontaktní místo Czech 
POINT a bezplatně zde podat Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel 
jiné osobě. Žádný strach, jinou osobou se rozumí Správa základních registrů.



Po návratu z Czech POINTU

- Jít na web pacient.erecept.sukl.cz .

- Přes odkaz „Chci vstoupit do aplikace jako PACIENT“ budete přesměrováni na 
stránku, kde je na výběr přihlásit se pomocí eObčanky (nové občanky s čipem) nebo 
pomocí uživatelského účtu skrze „Jméno, heslo a sms“.



- Zvolíte pomocí „jméno, heslo a sms“, přihlásíte se uživatelským jménem a heslem 
zadanými při registraci, a poté potvrdíte kódem, který vám přišel prostřednictvím 
SMS.



- Nyní je vyžadován souhlas s poskytnutím údajů.



Prostředí aplikace eRecept























Novinka

Předepsané léky na občanku nebo pas



- Od 1. června 2020 budou moci pacienti k výdeji předepsaných léčivých přípravků v lékárnách využít 

občanský průkaz nebo cestovní pas. 

- Lékárník po načtení čísla dokladu získá seznam všech předepsaných a zároveň platných 

identifikátorů eReceptů. Původní možnost výdeje léků na základě předložení jednotlivých eReceptů

zůstává zachována v plném rozsahu.

- Princip řešení spočívá v identifikaci pacienta na základě předloženého dokladu totožnosti. 

Identifikaci provede lékárník načtením čárového kódu nebo opisem čísla dokladu.



Děkujeme za pozornost


