Jak vyhledávat v databázi
lékáren
w w w. o l e c i c h . c z
Kde hledat databázi lékáren
Do databáze lékáren lze vstoupit dvěma způsoby. Prvním z nich je možnost vyhledávat přímo
v hlavní nabídce na tulní straně informačního portálu www.olecich.cz, nebo kliknout na „Lékárny“
v červeném horizontálním menu v horní čás stránky, obojí viz Obr. 1.
První způsob umožňuje rychlé vyhledávání v případě, že chcete vyhledávat lékárny dle názvu města nebo
dle názvu konkrétní lékárny.

Obr. 1

Rychlý vstup do databáze lékáren z hlavní nabídky na tulní straně
Zvolíte‐li možnost rychlého vyhledání lékárny pří‐
mo z hlavní nabídky tulní stránky informačního
portálu O lécích, můžete vyhledávat buď podle
názvu města ‐ následně se vyhledají všechny lé‐
kárny v daném městě ‐ nebo podle názvu lékárny.
V tom případě se následně zobrazí seznam všech
lékáren s odpovídajícím název. Jestliže chcete vy‐
hledávat lékárny dle dalších kritérií, klikněte na
„Lékárny“ v horizontálním červeném menu.
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Obr. 2

Vstup do databáze lékáren z horizontálního červeného menu

Obr. 3

Po kliknu na „Lékárna“
v horizontálním červeném
menu (Obr. 3) se zobrazí
vyhledávací formulář (Obr.
4)
Základní zobrazení umož‐
ňuje vyhledávat dle:
 názvu města,
 názvu zařízení
 dle jednotlivých regio‐
nů

Obr. 4

Dále je možné vyhledávat
dle možnos pokročilého
vyhledávání.
POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ
V rámci pokročilého vyhle‐
dávání (Obr. 5) lze dále fil‐
trovat vyhledávat mezi tě‐
mito možnostmi:
 lékárna s www
 lékárna s internetovým

prodejem v ČR
 lékárna s internetovým
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prodejem do zahraničí
lékárna s 24hodinovou
pohotovostní lékáren‐
skou službou
lékárna s rozšířenou pra‐
covní dobou včetně so‐
bot a nedělí
lékárna s možnos výde‐
je elektronických recep‐
tů
nemocniční lékárna
lékárna s odloučeným
výdejem léčiv a zdravot‐
nických prostředků
lékárny, jejichž provozo‐
vatel je držitelem povo‐
lení k distribuci

Obr. 5

Dále je možné zvolit, aby se vyhledávaly lékárny podle všech zvolených kritérií
(AND) nebo alespoň podle některých kritérií (OR).
Jako poslední možnost k zaškrtnu lze zvolit „Výdejnu léčivých přípravků“, což
je odloučené pracoviště lékárny, či „Prodejce vyhrazených léčivých přípravků“.
Více se o těchto subjektech můžete dočíst v Encyklopedii na portálu Olécích.cz.

Obrázek: Microso

Co se zobrazí po vyplnění vyhledávacího formuláře
Po zadání požadovaných
kritérií se zobrazí seznam
všech lékáren, které tato
kritéria splňují (Obr. 6).
Součás tohoto seznamu je:













název lékárny
jméno vedoucího lékárny
adresa lékárny
kód lékárny
pracovní kód lékárny
IČZ
informace o tom, zda lé‐
kárna vydává léčiva na
základě eReceptu
telefon lékárny
fax lékárny
e‐mailová adresa lékárny
webové stránky lékárny
(pokud je lékárna má)
Obr. 6

Detail lékárny
V detailu konkrétní vybrané
lékárny (Obr. 7) můžete kro‐
mě údajů uvedených výše,
jako je adresa, telefon,
e‐mail atd., zjis t také:
 zda je lékárna připojena






do Centrálního úložiště
o jaký typ lékárny se jed‐
ná
zda tato lékárna má po‐
volen a provozuje inter‐
netový prodej
jaká je pracovní doba lé‐
kárny
poznámka k pracovní do‐
bě lékárny

Obr. 7

Obrázek: Microso
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Obr. 7

Mapa lékáren
Mapa lékáren je graficky rozděle‐
na dle bývalých okresů ČR, pod
mapou se zobrazuje seznam okre‐
sů s informacemi o:
 kraji, pod který daný okres

spadá,
 počtu lékáren v okresu,
 počtu obyvatel v okresu,
 počtu obyvatel na 1 lékárnu

v okresu (Obr. 8).
Po zvolení konkrétního okresu na
mapě či v seznamu pod ní se zob‐
razí mapa s graficky vyznačenými
lékárnami (zelený lékárenský
kříž), stejně jako seznam všech
takto
vyznačených
lékáren
s dalšími údaji, jako je např. adre‐
sa, e‐mail či telefonní kontakt
(Obr. 9).
V detailu každé konkrétní lékárny
jsou k dispozici další údaje
o lékárně.

Obr. 8

Mapa
umožňuje
přiblížení/
zvětšení, a m také detailní přehled
o rozmístění lékáren v daném městě či
okrese.
Kliknu m na grafický symbol označující
lékárnu (zelený lékárenský kříž) se u této
zelený kříž červeně zvýrazní a na mapě
ukáže detail se základními údaji o lékár‐
ně (Obr. 10).

Obr. 10
Obr. 9
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