
L
E

G
IS

L
A

T
IV

A

Tiskový a informační odbor, SÚKL Praha

ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY ZE SÚKL 

Podzimní semináře spol. Edukafarm „Lékárna 2020“ zaměřené na odborníky lékáren proběhly 
tradičně i s příspěvkem zaměřeným na lékárenskou legislativu. Slovy PharmDr. Olgy Hanzlíčko-
vé  zazněly zajímavé novinky, které jsou vždy vyhledávány a vysoce ceněny kolegy lékárníky.  

ERECEPT

V posledních měsících zaznamenal vývoj ve fungování elektronic-

ké preskripce zásadní změny – díky spolupráci s výrobci lékařských a 

lékárenských softwarů byl eRecept reálně zaveden do praxe a lékaři 

i lékárníci se do systému aktivně zapojují. Aktuálně jej využívá 71 lékařů 

a 138 lékárníků v celkem 51 lékárnách po celé České republice. Ke dni 10. 

11. 2011 systémem prošlo více než 11 000 receptů. Do konce letošního 

roku se k projektu připojí také Masarykův onkologických ústav, Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

Seznam lékáren, které mohou vydat lék na recept, lze jednoduše vyhle-

dat v Databázi lékáren na stránkách SÚKL pro odborníky www.sukl.cz 

nebo na Informačním portále pro veřejnost www.olecich.cz. Lékaři i lé-

kárny se postupně připojují a seznam lékáren je na webových stránkách 

pravidelně doplňován.

Postup zapojení do systému není pro lékárníky nijak složitý – ke ko-

munikaci s centrálním úložištěm (CÚ) potřebuje každý lékárník zaručený 

elektronický podpis, který u eReceptu nahrazuje vlastnoruční podpis vy-

dávajícího lékárníka na předpisu v listinné podobě. Připojení lékárny do 

CÚ využívá již vybudovanou infrastrukturu VPN routerů, není tedy tře-

ba žádné nové zařízení. Jedinými podmínkami pro připojení je přístup 

k Internetu. Nastavení připojení a následné používání je jednoduché a 

ze strany lékárny, lékaře ani pacienta nevyžaduje žádné složité ani časo-

vě náročné úkony. 

Bezplatná telefonní infolinka eReceptu 800 900 555 vám poskytne 

všechny potřebné informace a pomoc při připojení, případně můžete 

využít e-mailovou adresu erecept@sukl.cz. Veškeré informace o eRecep-

tu jsou dostupné na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.

cz/erecept, a to včetně potřebných formulářů a e-learningového kurzu, 

který vás provede všemi potřebnými kroky. 

Používání eReceptu nabízí ve srovnání s klasickým receptem výraznou 

časovou úsporu zejména pro lékárníka a pacienta. Novinkou k 1. 12. 2011 

je volba zaslání eReceptu prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy, což je 

výhodné zvláště u chronických pacientů nebo u dlouhodobých terapií. 

Pacient tak nemusí nutně navštěvovat lékaře „jen kvůli receptu“. V dneš-

ní době elektronizace se eRecept jeví jako zcela samozřejmý krok a mož-

nost, jak optimálně využívat informační technologie ve prospěch jed-

notlivce-pacienta i celé společnosti - zdravotního systému. 

CERTIFIKOVANÉ BANNERY PRO LÉKÁRNY NA WEB

Lékárny mají možnost umístit na své webové stránky, pokud je provo-

zují, kontrolní  banner. V současnosti, kdy se nabídka zásilkového výde-

je léčiv na internetu rozrůstá, si pacienti/zákazníci díky banneru rychle 

ověří, zda má daná lékárna oprávnění k provozu. Na web lékárny lze vlo-

žit banner o velikosti 125x125 px nebo 60x234 px.

                   

Banner umístěný na webu lékárny je následně prolinkován na detail-

ní údaje o lékárně přístupné v databázi schválených lékáren na webu 

SÚKL. 

Tímto krokem je možné ověřit, zda se

kód pracoviště lékárny obsažený v banneru shoduje s kódem uvede-• 

ným v databázi SÚKL,

Jedna z možných podob: průvodka (opis receptu) s identifi kátorem předpisu uvedeným v podobě 

čárového kódu. Jsou uvedeny identifi kátory: ID_Dokladu_ERP (delší kód - GUID), ID_Dokladu_

ERP_Code128 (kratší kód, komprimovaný GUID) v textové podobě a  ID_Dokladu_ERP_Code128 

(komprimovaný GUID) v podobě čárového kódu Code128 Set A.
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adresa odkazovaných internetových stránek shoduje s adresou uve-• 

denou v databázi SÚKL.

                      

V případě zájmu může lékárna o banner zažádat prostřednictvím for-

muláře (viz odkaz níže), po jehož vyplnění a odeslání je lékárně zaslán 

HTML kód banneru spolu s přesným návodem k jeho instalaci (http://

www.sukl.cz/lekarny/informace-pro-lekarny-certifikovane-bannery-na-

web?highlightWords=bannery). 

Vyplněný formulář s žádostí je možné zaslat elektronicky se zaruče-

ným elektronickým podpisem nebo písemně na adresu Ústavu. 

VÝVOZ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ

Distribuci léčivých přípravků může vykonávat pouze schválený drži-

tel povolení k distribuci léčivých přípravků. Provozovatel lékárny 

může mít zároveň i toto distribuční povolení. 

Dle zákona o léčivech je distributor povinen odebírat léčivé 

přípravky pouze od jiných distributorů nebo od výrobců jimi vy-

ráběné nebo dovážené léčivé přípravky.  Statut distributora a pro-

vozovatele lékárny je dle zákona o léčivech zcela odlišný. V případech, 

kdy je provozovatel distributorem a zároveň zdravotnickým zařízením, 

jsou jejich povinnosti v zákoně o léčivech individuálně rozvedeny, a to s 

ohledem na jejich povahu a odlišnou roli v oblasti léčivých přípravků. 

Z výše uvedeného plyne, že kontrolované subjekty se mohou dopustit 

správního deliktu tím, že z pozice distributora léčivých přípravků odebe-

rou léčivé přípravky od lékáren, jejichž jsou zároveň provozovateli, a tyto 

léčivé přípravky pak dále distribuují. V takových případech pak hrozí po-

kuta dle příslušného zákona.

Od 1. 1. 2011 mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kon-

trolu léčiv (SÚKL) také distribuci do zahraničí, viz pokyn DIS-13 aktuální 

verze. 

Výskyt diabetu v České republice má stoupající tendenci. Proto se pé-

če o část diabetiků přesunuje do ordinací praktických lékařů. Především 

těmto lékařům je určena nová kniha Diabetes mellitus v primární péči. 

 

Autory publikace jsou Igor Karen, Štěpán Svačina a kolektiv spolupra-

covníků. Kniha se zabývá základními problémy diagnostiky diabetu, je-

ho komplikací a léčby a to především s ohledem na potřeby praxe. Ob-

sahuje zcela aktuální údaje a přístupy - koncepce knihy a texty všech 

kapitol vznikly v průběhu roku 2011. 

Po úvodních kapitolách o epidemiologii, definici, klasifikaci diabetu a o 

diabetu jako součásti metabolického syndromu následují kapitoly o di-

agnostice a klinickém obraze diabetu. Další část knihy je věnována mi-

krovaskulárním, makrovaskulárním a dalším diabetickým komplikacím. 

Značná část knihy je věnována současným možnostem léčby, včetně 

otázek inzulinové terapie diabetu 2.typu, interakcí antidiabetik a dalším 

terapeutickým tématům. Samostatně je pojednáno o současných do-

poručeních (guidelines) léčby a dispenzarizace diabetu. Následující část 

publikace je věnována rozborům dalších důležitých témat, například 

souvislostí diabetu s hypertenzí, dyslipidémií a otázce tzv. metabolické 

chirurgie u obézních diabetiků. Další kapitoly pojednávají o problémech 

diabetu v graviditě a ve stáří, o souvislostech diabetologie a dalšími obo-

ry jako je gastroenterologie, stomatologie, dermatovenerologie, urolo-

gie. V této části je pojednáno též o změnách pohybového aparátu u 

diabetiků. Poslední kapitola je věnována prediabetickým stavům a pro-

blémům prevence diabetu. 

Publikaci, která představuje aktuální, na praxi orientovaný pohled na 

diabetes, lze doporučit nejen praktickým lékařům, ale všem odborní-

kům, kteří mají zájem o problematiku diabetu. Knihu vydalo pražské na-

kladatelství Axonite. 

V dermatologii (stejně jako v ostatních lékařských oborech) dochází vli-

vem nových diagnostických a léčebných metod ke změnám v pohledu na 

jednotlivé choroby. Pro účely lékařské praxe jsou proto potřebné publika-

ce, které shrnují současný stav oboru. Těmto požadavkům odpovídá nově 

vydaná kniha M.Bělobrádka Kožní nemoci - repetitorium pro praxi.

V knize , kterou vydalo nakladatelství Maxdorf, jsou systematicky probrá-

ny jednotlivé oblasti dermatologie. První kapitola obsahuje bohatě obrazo-

vě dokumentované informace o obecné morfologii patologických kožních 

změn. V další kapitole je podán přehled všech forem zevně podávaných der-

matologických léčiv. Další část knihy rozebírá jednotlivé typy fyzikální léčby 

kožních onemocnění, např. kryoterapii, léčbu laserem, fotodynamickou tera-

pii, radioterapii, elektrokauterizaci apod. Samostatně je pojednána fototera-

pie. Další kapitola přináší informace o ochraně kůže proti UV záření a logicky 

následuje přehled onemocnění způsobených slunečním zářením. 

V dalších částech knihy je věnována pozornost jednotlivým kožním one-

mocněním, vždy s rozborem diagnostiky (s obrazovou dokumentací) a mož-

ností léčby. Samostatné kapitoly pojednávají o akné, rosacei, dermatitis pe-

rioralis. Další část textu je věnována ekzémovým onemocněním (eczema 

atopicum, eczema contactum allergicum a d.). Následují kapitoly o bérco-

vém vředu a  psoriáze. Velmi podrobné jsou kapitoly věnované kožním mykó-

zám, parazitárním, virovým a bakteriálním kožním onemocněním. V závěreč-

né části knihy jsou obsaženy kapitoly věnované lentigu solaris, pigmentovým 

kožním névům, kožním prekancerózám a kožním nádorům – benigním (ver-

ruca, fibroma molle) a maligním (basaliom, spinaliom a maligní melanom). 

Kniha je komplexně zpracovaným aktuálním přehledem praktické der-

matologie, s bohatou obrazovou dokumentací. Jde o vynikající přehledné 

repetitorium, autor je významným dermatologem (z LF UK v Hradci Krá-

lové). Publikaci lze charakterizovat jako příručku pro ambulantní i nemoc-

niční praxi, umožňující rychlou orientaci v dermatologické problematice. 

Velkou předností je více než 300 instruktivních barevných fotografií, stejně 

jako jednoznačná praktická doporučení pro terapii. 

DIABETES MELLITUS V PRIMÁRNÍ PÉČI KOŽNÍ NEMOCI - REPETITORIUM PRO PRAXI

Vybrali jsme pro vás z webových stránek edukafarm.cz - recenze knih (Připravil MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.)

25Více informací na www.edukafarm.cz


