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PROGRAM SETKÁNÍ

1. Úvod
• PharmDr. Martin Beneš, ředitel SÚKL

2. Pacientský portál 
• Představení aktualizovaného portálu
• Mobilní verze 
• „O lécích“ na Facebooku

3. eRecept – elektronická preskripce
• Představení projektu



ÚVOD

PharmDr. Martin Beneš
ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv



PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU „O LÉCÍCH“

Veronika B. Petláková
tisková mluvčí 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv



„O LÉCÍCH.CZ“



„O LÉCÍCH.CZ“
Databáze: léků, lékáren, klinických studií a očkování



DATABÁZE LÉKŮ:

• Vyhledávání ve všech registrovaných lécích
• Informace o dostupnosti a úhradě léku

• Informace o konkrétním léku v jednotlivých 
záložkách



DATABÁZE LÉKÁREN

• Vyhledávání: název města, název zařízení, region
• Pokročilé vyhledávání
• V detailu lékárny otevírací doba a webová adresa



DATABÁZE KLINICKÝCH STUDIÍ

• Vyhledávání dle názvu studie, indikační skupiny, 
diagnózy, města



OČKOVÁNÍ

• Očkovací kalendář (vyhledávání dle různých kritérií)
• Rady pro rodiče
• Kalendář a rady pro cestovatele



ZEPTEJTE SE

• Lékaře
gynekolog, sportovní lékař, všeobecný lékař, lékař 
specializovaný na cestovní medicínu, pneumolog, 
lékař pro děti a dorost

• Lékárníka

• Pracovníků informačního střediska SÚKL

Ročně je tímto způsobem 
zodpovězeno 

cca 600 dotazů



INFOLISTY

• Každý měsíc nové téma (antibiotika, diabetes …)
• Informace garantované předními lékaři a farmaceuty
• Dostupné on-line na www.olecich.cz
• Jednoduše přístupné v pdf formátu



MOBILNÍ VERZE 

• Pro maximální dostupnost informací kdykoli a kdekoli
• Snadné přepnutí ve spodní části stránky
• Zjednodušená grafika pro rychlé načítání
• Rychlý přístup k databázím (léky, lékárny) 

a informacím



„O LÉCÍCH.CZ“ NA FACEBOOKU



„O LÉCÍCH.CZ“ NA FACEBOOKU

• Přímo na FB lze zasílat dotazy lékaři, lékárníkovi 
či SÚKL

• Najdete zde často kladené dotazy - FAQ
• Aktuální informace z oblasti léčiv
• Přidejte Váš názor a sdílejte informace 

s přáteli



„O LÉCÍCH.CZ“

Děkuji Vám za pozornost



eRecept

Bc. Ondřej Veselý
koordinátor projektu

elektronické preskripce



PROČ eRecept ?

• Elektronické služby využíváme běžně (letenky, 
jízdenky, nákupy…)

• Své finance i čas spravujeme prostřednictvím 
internetu

• Své zdraví držíme na papíře

• Informaci o našem léku pouze přenášíme, nijak s ní 
nepracujeme a není snadno dostupná



VÝHODY PRO PACIENTA

• Pacient poprvé dostává do rukou validní informaci 
o tom, co a kdy užíval, spolu s informací o doplatku

• Lékař od pacienta získává díky lékovému záznamu 
validní přehled o užívaných lécích

• Informace o aktuálně užívaných lécích, o minulé 
léčbě, o „zásobě“ léků jsou přímo u pacienta

• Vlastnictví těchto informací výrazně zkvalitňuje 
komunikaci pacienta s lékařem



BEZPEČÍ PACIENTA

• Zabezpečení eReceptu je vyšší než u elektronického 
bankovnictví

• Obavy veřejnosti o bezpečnost jsou liché 
a zcela zbytečné 

• eRecept splňuje veškeré požadavky zákona 
o ochraně osobních údajů

• Do Centrálního úložiště nesmí nikdo nepovolaný, 
pouze ten, kdo má přístup ze zákona 
(pacient, lékař, lékárník, pojišťovna)

• Přístup má vždy jen konkrétní identifikovaný jedinec



VIDEO



AKTUÁLNÍ STAV

• Počet eReceptů v systému: 11 000

• Počet lékáren: 51 (138 farmaceutů)

• Počet lékařů: 71 lékařů

• Dotazy na call centrum: 404

• Návštěvnost web stránek: 8 400



INFORMACE O eReceptu

• Bezplatná infolinka 800 900 555
každý všední den od 8 do 17 hodin

• erecept@sukl.cz

• www.sukl.cz/erecept



Děkuji Vám za pozornost



Prostor pro Vaše dotazy



Děkujeme za Váš čas


