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Elektronická preskripce patří do oblasti eHealth, tedy elektronizovaného a informatizované-

ho zdravotnictví. Jde o způsob komunikace mezi lékaři, lékárnami a pojišťovnami – samozřejmě 

o komunikaci související s předepisováním léků. Zjednodušeně ji lze defi novat jako elektronické 

vytvoření receptu, jeho přenos a následný výdej léku, vyúčtování a archivaci.

ePreskripce musí všem zúčastněným stranám něco 

přinášet, jinak nemá smysl. Lékaře, lékárny a pojišťovny 

chrání např. před falešnými recepty. Lékárnám musí spo-

řit čas, a tím i fi nance na zpracování receptů, a zajišťovat 

bezchybný výdej a snadnou evidenci přijatých receptů 

a vydaných léků. Pojišťovnám může přinášet jednodušší 

kontrolu předepsaných a pojišťovnou uhrazených léků. 

Hojně propagovaným, avšak prakticky nerealizovatelným 

přínosem by měla být eMedikace, tedy kompletní lékový 

záznam pacienta. Je nezbytným předpokladem pro kont-

rolu interakcí léků, případných kontraindikací apod. 

Existují dva typy řešení

Často uváděnou přednost ePreskripce, a to úsporu 

léků, bohužel dosud nikdo blíže nedoložil. Zjednoduše-

ní vystavení receptu je také čistě teoretické. Státní ústav 

pro kontrolu léčiv během zavádění ePreskripce „nadělal 

několik bot“. V roce 2009 museli dokonce smazat databá-

zi nasbíraných dat, kterou sestavili v rozporu s ochranou 

osobních údajů. Není tudíž udivující, že ePreskripce u nás 

populární není, podle statistik využívá eRecepty u nás jen 

asi jedno procento lékařů.

Ve Spojených státech, které jsou považovány za lídra 

v oblasti eHealth a jeho aplikací, používá elektronické re-

cepty méně než polovina lékařů. ePreskripce má dokonce 

svůj mezinárodní symbol e-Rx. Terminologie oboru však 

není ustálená, v češtině se někdy setkáváme s termínem 

e-preskripce, jindy se kopíruje amerikanizovaný způsob 

psaní jako ePreskripce. Objevuje se i název eMedikace, 

který je používán hlavně v souvislosti s kontrolou historie 

lékové terapie u pacienta.

Pokud shrneme stávající situaci, můžeme za součas-

ného stavu techniky rozdělit možnosti do dvou typů řeše-

ní: první souvisí s Centrálním úložištěm eReceptů (obvykle 

zkracováno jako CÚeR) a druhá skupina řeší ePreskripci 

bez CÚeR, tedy přenáší elektronický recept od lékaře 

do lékárny přímo. V České republice je ofi ciálním řešením, 

jež prosazuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, ePreskripce 

s CÚeR. Lékař je vybaven počítačem, tiskárnou, rychlým in-

ternetem, elektronickým podpisem a souhlasem pacien-

ta. Ten je nutný kvůli ochraně osobních údajů, zasílaných 

do centrálního úložiště elektronických receptů. Lékárna 

je podle této varianty vybavena zabezpečenou (zakódo-

vanou) internetovou komunikací s centrálním úložištěm 

elektronických receptů pomocí tzv. VPN routeru. 

Budovaný systém si podle údajů SÚKL vyžádal dosud 

náklady ve výši asi 75 milionů korun. Existují odhady, které 

tvrdí, že náklady jsou mnohem vyšší, hovoří se i o 220 mili-

onech korun. Lékařům nejčastěji vadí vysoké náklady soft-

warových fi rem a nutnost plateb za pořízení a obnovu 

elektronického podpisu ve výši 400 Kč ročně. Tyto náklady 

představují celoplošně desítky milionů korun.

Hledá se cenově přijatelnější systém 

Vysoké náklady státu na zavedení ePreskripce vy-

volávají snahu vytvořit systém, který by byl cenově při-

jatelnější, a tím i žádanější jak ze strany lékařů, tak i ze 

strany lékáren. Nejsem politik, takže nedokážu posou-

dit, nakolik mají systémy odlišné od ofi ciální státní linie 

šanci na prosazení. Zabývám se elektronizovaným zdra-

votnictvím čistě z medicínského hlediska a přednáším 

eHealth medikům na 1. lékařské fakultě UK v Praze.  Ne-

musím hájit vlastní ekonomické zájmy při srovnávání 

různých variant, takže ta neofi ciální řešení se mi zdají 

výhodnější. I když samozřejmě také nejsou bez chyb.

Nejpropracovanější alternativou je systém TRAMIS. 

Název vznikl jako akronym, znamená transportní medicín-

ský informační systému. Je rozšířen a rutinně provozován 

ve dvou lokalitách u nás.  Vzhledem k poměrně masívní-

mu nátlaku ze strany SÚKL jako ofi ciální mocenské institu-

ce má uvedený systém problém s rozšiřováním i prezen-

tací. Výhod má několik: odpadají problémy s ochranou 

osobních údajů, odpadá centrální úložiště elektronických 

receptů a celý systém je úspornější. Lékaři potřebují počí-

tač, tiskárnu a mikroprocesor velikosti fl ash paměti s kó-

dovacím modulem. Ten se připojuje k počítači přes USB 

a zabezpečuje jej PIN lékaře. Lékárna je vybavena rovněž 

mikroprocesorem s dekódovacím modulem systému. 

Předepsané léky, počet balení a dávkování, včetně všech 

důležitých údajů, tzn. identifi kace lékaře, kódu pojišťovny, 

smluvního (rodného) čísla pojištěnce a data vystavení, vy-

tiskne lékař v zakódované formě v čárovém kódu na běž-

ný recept, s nímž jde pacient do lékárny.

Co mě osobně na tramisu zaujalo, je, že vývoj systé-

mu stál podle autorů jen 300 000 tisíc korun. Soukromá 

fi rma zřejmě nemrhala prostředky, jak to dělá stát.  Ce-

loplošné zavedení by si při jednorázových nákladech 

zhruba 600 Kč na mikroprocesor a režijních nákladech 

vyžádalo celkem asi 30 milionů korun. Porovnání provoz-

ní a fi nanční náročnosti obou systémů jednoznačně vy-

znívá v neprospěch státního řešení. Příchod velkokapa-

citních, tzv. 2D čárových kódů by navíc umožnil přenos 

všech předepsaných léků a dalších informací najednou, 

čímž klesne počet papírových receptů zhruba na polovi-

nu. Případné kontraindikace užívaných a právě předepi-

sovaných léků pak může lékař zjistit již na svém počítači 

sám. Zůstává jen určitá skepse, zda soukromý projekt má 

v boji se státním molochem šanci.

Elektronická preskripce je 

fenomén, jejž se dosud ne-

podařilo zavést, a přesto už 

ukrojil řádnou porci z kolá-

če prostředků zdravotního 

pojištění. Pokud by snahy 

o elektronizaci měly pokra-

čovat, je na místě použít 

cenově přijatelnější systém, 

než byly dosavadní. Jako 

nejpropracovanější se z to-

hoto pohledu jeví systém 

TRAMIS, jehož vývoj přišel 

na pouhých 300 000 korun.
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