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■ ePoukazy
Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích umožňuje vystavovat poukazy na zdravotnické prostředky
elektronicky. Dle § 75 tohoto zákona se ustanovení týkající se elektronických poukazů (dále jen ePk) nepoužijí do
prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění sdělení o zprovoznění centrálního úložiště
elektronických poukazů. Sdělení o zprovoznění úložiště ePk uveřejnilo MZd ve Sbírce zákonů dne 15. 3. 2022. Provoz
ePk bude spuštěn od 1. 5. 2022. Výdej ePk bude dále upraven prováděcí vyhláškou, která je momentálně ve
schvalovacím řízení.

■ ePoukaz
ELEKTRONICKÉ POUKAZY jsou prozatím NEPOVINNÉ. SÚKL bude z hlediska požívání ePk evidovat seznam
aktivních lékáren, výdejen a optik. Jedním z důvodů je informovanost pacienta o možnosti vyzvednutí ePk.
Předepsané ePk se budou ukládat do centrálního úložiště ePk, které je součástí IS eRecept.
ePk bude možné vystavit pro všechny zdravotnické prostředky (dále jen „ZP“) předepisované na listinný poukaz, tedy
na léčebné a ortopedické pomůcky (poukaz 13), foniatrické pomůcky (poukaz 14) i na brýle a optické pomůcky
(poukaz 12).
Každý ePk má přidělený jedinečný devítimístný identifikátor (např. BT55P4VQ6). eRp má dvanáctimístný
identifikátor.
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Pacient může ePk (resp. jeho identifikátor) předat vydávajícímu obdobně jako u eRp v několika různých podobách:
- pomocí čísla OP nebo čísla pasu, kdy se načtou všechny nevydané/nedokončené poukazy,
- z SMS (kód je pak nutné zadat do výdeje ručně nebo používat k tomu určenou čtečku v režimu snapi),
- prostřednictvím aplikace zpřístupněné SÚKLem v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení
pacienta,
- na papírové průvodce,
- v e-mailu (např. ve formátu *.PDF – pacient si tento ePk vytiskne na klasické tiskárně)
Na předepsaný ePk nelze vydat jako na papírový poukaz. I v případě, kdy pacient bude mít průvodku musí být výdej
zapsán do úložiště.
Při výdeji na ePk nebude muset pacient ve výdejně, na rozdíl od výdeje na papírový poukaz, nic podepisovat.
V případě, kdy není možné vydat ZP obratem je možné ePk zarezervovat, aby nemohl být uplatněn v jiné výdejně.
Digitalizace listinných poukazů momentálně zavedena nebude. Pacient bude mít k dispozici náhled na veškeré své
ePk prostřednictvím pacientské aplikace. 1
Lékový záznam pacienta bude obsahovat eRp, ePk i zapsaná očkování.
Dle platné legislativy a potvrzení ze strany všech zdravotních pojišťoven lze na ePk předepsat jeden zdravotnický
prostředek – tedy jednu položku (kód) z číselníku zdravotnických prostředků. V praxi však nastává situace, kdy je
potřeba na jeden poukaz předepsat více položek – např. sluchadlo + příslušenství nebo vozík + příslušenství.
Systém ePk bude připravený tak, že počet povolených položek na ePk bude určen globálním parametrem systému
ePk. V tomto případě tedy bude možné předepsat více položek, které jsou na sebe vázané (až 3 položky). Na ePk,
ale nebude možné předepsat více různých spolu nesouvisejících zdravotnických prostředků – např. brýle
a kontaktní čočky. Vlastní parametry předpisu bude možné zadat na ePk jen 1x (např. dioptrie, stupeň inkontinence
apod.).2
Platnost elektronického nebo listinného poukazu je 30 dní od data jeho vystavení, neurčí-li předepisující jinak,
nejdéle však 1 rok (§ 28, odst. 4, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech).
Zdravotní pojišťovny si budou moci stahovat informace o vydaných ZP, které byly hrazené z veřejného zdravotního
pojištění (obdobně jako eRecepty). Zdravotní pojišťovny budou mít k dispozici rozhraní, ze kterého budou moci
v první fázi načítat ePk určené ke schválení. Ve druhé fázi budou využívat rozhraní, které bude otevřené pro
oboustrannou komunikaci. ePk tak budou mít další stavy pro proces schvalování u příslušné pojišťovny.

■ Co je potřeba splnit k úspěšnému výdeji ePoukazů?
Pro výdej ePk je pro všechna zdravotnická zařízení nezbytný přístup k Centrálnímu úložišti elektronických poukazů
(dále jen „CÚ“). Pro vydávající je nezbytný přístup k CÚ ePk a kvalifikovaný certifikát nebo přístup přes identitu občana
(NIA - národní identitní autorita).
Přístup k centrálnímu úložišti ePk upravuje § 31 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích.
Lékárny budou k úložišti ePk přistupovat přes stávající komunikační SUKL certifikát, žádný nový generovat
nebudou! Dále, obdobně jako u výdeje eRp, musí mít i vydávající farmaceuti přístupové údaje do úložiště (ID
lékárníka a heslo) a kvalifikovaný osobní certifikát. Pro výdej ePk stačí stávající přístupové údaje SUKL
i stávající kvalifikovaný certifikát. Nic nového farmaceut generovat nemusí! Nově by měl být farmaceutům
umožněn alternativní přistup i přes NIA, viz níže.

1
2

https://www.epreskripce.cz/aktuality/elektronizace-poukazu-na-zdravotnicke-prostredky
https://www.epreskripce.cz/aktuality/epoukaz-pocet-polozek-platnost-elektronicke-podpisy
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Výdejny musí požádat o přístup do úložiště ePk a to vyplněním žádosti na stránkách https:// pristupy.sukl.cz.
Následně si vygenerují komunikační certifikát a zavedou osoby oprávněné k výdeji. Farmaceutičtí asistenti
a pracovníci výdejny budou přistupovat k úložišti přes login vygenerovaný na portálu SUKLu a kvalifikovaný
osobní certifikát nebo NIA.

■ 1. Vydávající zdravotnické zařízení
■ Komunikační certifikát zdravotnického zařízení
Jak již bylo výše uvedeno, pro přístup k Centrálnímu úložišti ePk je stejně jako pro přístup k Centrálnímu úložišti eRp
vždy využíván komunikační (SSL) certifikát zdravotnického zařízení, ať se jedná o lékárnu, výdejnu či optiku. Tzn.
výdejny, které tento certifikát nemají musí nejprve vyplněním formuláře, na stránkách https: //pristupy.sukl.cz, získat
přístup do úložiště. Následně si pod svým účtem vygenerují certifikát pro zdravotnické zařízení. Lékárny vydávající
eRp žádný jiný certifikát generovat nemusí, k ePk budou přistupovat přes stávající komunikační certifikát.

Postup pro výdejny ZP
1. Žádost o přístup do úložiště ePk
Na portálu SÚKLu (https://pristupy.sukl.cz/) vyplníte žádost o přístup k CÚ ePk. Žádost je samostatná pro Optiku,
Výdejnu a Smluvní výdejce.

Pro vyplnění žádosti je možné se přihlásit Identitou občana. Pokud se nepřihlásíte Identitou občana, bude pro
odeslání žádosti vyžadován platný elektronický certifikát. Pokud žádost podává zmocněný zástupce, musí být na
podatelnu SÚKL dodána plná moc opravňující k podávání žádostí na SÚKL.

2. Vygenerování komunikačního certifikátu
Na portálu SÚKLu (https://pristupy.sukl.cz/) půjdete na „Správa identit (Přihlášení a vstup do administrace, generování
certifikátu)“ a přihlásíte se přihlašovacími údaji zdravotnického zařízení, které jste obdrželi na základě žádosti o přístup
do úložiště. Druhou možností je přihlásit se přes Identitu občana.
Certifikát je možné vygenerovat na záložce „Certifikáty“. K certifikátu je potřeba nastavit heslo.
Dle informací SUKLu: „Lze vygenerovat samostatný certifikát pro každé pracoviště provozovatele nebo jeden společný
certifikát pro všechna pracoviště provozovatele. Pokud provozovatel vykonává více druhů činnosti, je nutné
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vygenerovat pro každý druh činnosti (distributor, lékárna, zdravotnické zařízení atd.) certifikát zvlášť. Platnost
vydaných certifikátů je 2 roky od data generování.
V případě, že došlo k vygenerování společného certifikátu pro všechna pracoviště a přihlásí se další pracoviště
provozovatele, pak si může certifikát pouze stáhnout.
Pokud seznam pracovišť neodpovídá seznamu pracovišť provozovatele, která budou komunikovat se systémy SÚKL,
je třeba kontaktovat SÚKL na emailové adrese erecept@sukl.cz.“



S vygenerováním certifikátu by mohl pomoci návod SÚKLu pro generování certifikátu najdete zde:
https://pristupy.sukl.cz/documents/navod_zdravotnicke_zarizeni.pdf

Nově vygenerovaný certifikát následně ikonou diskety stáhnete a nahrajete do LpW.
3. Nahrání certifikátu do LpW
V menu ČÍSELNÍKY/SYSTÉMOVÉ ČÍSELNÍKY/CERTIFIKÁTY přidáte zkratkou CTRL+N nebo ikonou
nový
komunikační certifikát SÚKL. Vyplníte popis certifikátu, např. „Komunikační certifikát SUKL“. Kliknete na volbu
„Nahrát“ , vyberete certifikát a zadáte heslo k certifikátu. Po nahrání vidíte jeho platnost. Účel použití zaškrtnete
v části SÚKL volbu „Edoklad – stanice (SÚKL certifikát)“. Následně je třeba změny uložit.

4. Přiřazení osob k pracovišti
Ve správě identit je dále potřeba přiřadit osoby k pracovišti. Na záložce „Pracoviště“ vstoupíte dvojklikem do detailu
pracoviště. Zde na záložce „Osoby na pracovišti“ kliknete na volbu „Přidat novou osobu“ a vyplníte údaje. Dále zvolíte,
zda uživatel bude do úložiště přistupovat pouze přes NIA. Přidané osoby se objeví v seznamu „Osob na pracovišti“.
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Po uložení údajů je osobě přidělen dlouhý login, kterým se bude osoba hlásit do prostředí ePk. Osoby na pracovišti
typu výdejna nepoužívají heslo.

Návod najdete v sekci videonávody na stránkách https://pristupy.sukl.cz/.

5. Nastavení údajů pracovníků v LpW
V LpW zadáte vygenerované dlouhé loginy k jednotlivým uživatelům. Uživatele najdete v menu
ČÍSLENÍKY /SYSTÉMOVÉ /UŽIVATELÉ . Editujete konkrétního uživatele a na záložce SUKL vyplníte v sekci „Elektronická
preskripce“ ID lékárníka. ID lékárníka = dlouhý login pracovníka provozovny. Pracovníci výdejen žádné heslo
nepoužívají!

6. Kód pracoviště SÚKL
V menu NÁSTROJE /ÚDAJE O FIRMĚ je potřeba vyplnit kód pracoviště SÚKL. Výdejny, které mají od SÚKLu více kódů
pracoviště a pouze jednu instanci LpW vyplní kód pracoviště u jednotlivých stanic. Menu
ČÍSELNÍKY /SYSTÉMOVÉ /STANICE .
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■ 2. Vydávající uživatelé
■ Farmaceut může přistupovat:
1. Stejným způsobem jako doposud. Obdobně jako u výdeje eRp, použije pro výdej ePk stávající přístupové
údaje do úložiště (ID lékárníka a heslo) a stávající kvalifikovaný osobní certifikát.
nebo dle informací zveřejněných na stránkách epreskripce:
NIA (pro bezpečné a zaručené ověření uživatele) – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB).
Lékárník může využít obě možnosti přihlášení například podle možností pracoviště, kde zrovna vydává.
2. Pouze NIA – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB)
Pokud si farmaceut zvolí možnost přihlášení pouze prostřednictvím NIA, nemůže se již přihlašovat
přístupovými údaji, které obdržel od SÚKL! Tuto volbu může nastavit prostřednictvím Portálu Externích identit.

■ Farmaceutický
asistent/pracovník
zdravotnických služeb může přistupovat:

výdejny,

která

je

poskytovatelem

1. Prostřednictvím přiděleného dlouhého loginu vygenerovaného během přiřazení osoby k pracovišti a zaručeným
elektronickým podpisem, který zajistí kvalifikovaný osobní certifikát.
Společnost Lekis s.r.o. jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb zajišťuje vydání certifikátů. Budete-li
mít zájem kontaktuje svého konzultanta nebo napište požadavek na email: certifikaty@lekis.cz.

S nahráním certifikátu do LpW Vám pomůže Váš konzultant. Certifikáty najdete v menu ČÍSELNÍKY /SYSTÉMOVÉ
ČÍSELNÍKY /C ERTIFIKÁTY . Zde přes tlačítko „Nový“ (CTRL+N) nahrajete nový certifikát. Do popisu vyplníte např. ePK
a jméno uživatele. Kliknete na volbu „Nahrát“, vyberete certifikát a potvrdíte jej heslem. V okně „Uživatel“ vyberete
uživatele, kterému certifikát patří. V části „Účel použití“ zaškrtnete v části SÚKL „EDoklad – uživatel (podpisový)“.
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2. Prostřednictvím přiděleného dlouhého loginu vygenerovaného během přiřazení osoby k pracovišti
a NIA – pracovník musí být ověřen v registru obyvatel (ROB). Pro přístup přes NIA nebude zaručený elektronický
podpis vyžadován.

V LpW nastavíte přístup přes NIA na jednotlivých uživatelích. V menu Č ÍSLENÍKY /SYSTÉMOVÉ /UŽIVATELÉ na záložce
SÚKL:
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NIA autentizace funguje v LpW tak, že ve chvíli, kdy uživatel načte na výdejním místě první ePk, dojde k vyvolání okna
pro autentizaci („Získání NIA tokenu“).

Uživatel klikne na volbu „Získat token NIA“, která jej přesměruje na Identitu občana. Zde se pro vzdálené prokázání
totožnosti přihlásí zvoleným identifikačním prostředkem (bankovní identita přes zabezpečený portál NIA, NIA ID
(dříve jméno, heslo a SMS kód), eObčanka, čipové karty Starcos od První certifikační autority, MojeID či mobilní klíč
eGovernmentu). Vrátí se zpět do LpW a zde klikne na volbu „Aktivace tokenu“. Okno se zavře a uživatel může vydávat
ePk. Token zůstane aktivní po dobu přihlášení uživatele, max 24 hodin. Pokud se uživatel z LpW odhlásí, musí
autentizaci při opětovném přihlášení zopakovat.



Deaktivaci tokenu během přihlášení do LpW je možné provést na výdejním místě volbou, kterou najdete v okně
„Získání NIA tokenu“, v menu VÝDEJNÍ MÍSTO /NIA AUTENTIZACE .
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■ Načtení ePk k výdeji
Na výdejním místě se ePk načte z úložiště stejným způsobem jako eRp, tzn. jednou ze třech možných variant:
1. Pomocí čísla OP (o + číslo OP) nebo čísla pasu (p + číslo pasu). Takto dojde k načtení všech
nevydaných/nedokončených elektronických předpisů (ePk i eRp), u kterých došlo ke ztotožnění pacienta při
předepisování lékařem.

2. Snímáním jednotlivých identifikátorů ePk či QR kódů průvodky (případně ručně - opisem identifikátoru) do
vstupního pole pro přípravek.



Sejmutím QR kódu dojde k načtení všech ePk vztažených k danému QR kódu.
Jednotlivé ePk se načítají na pozadí – do „Přehledu načtených eDokladů“
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3. Načtením všech ePk do tzv. průvodky s následným výdejem. Tuto možnost je vhodné využít v případě, kdy není
možné načíst ePk pomocí průkazu totožnosti a zákazník má poukazů více.
Kliknutím na ikonu „Přehled načtených eDokladů“
se otevře okno „Výběr eDokladu pro výdej“. Zde se do
zvýrazněného pole, viz. obrázek níže, postupně načtou všechny ePk. Následně je možné pro usnadnění práce
vytisknout přehled na tiskárnu účtenek a začít vydávat.
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V případě varianty 1 a 3 (tedy načtením ePk přes průkaz totožnosti nebo průvodku) se zobrazí okno „Výběr eDokladu
pro výdej“. Jaké informace jsou zde obsaženy a jak postupovat dál bude popsáno níže.

■ Výběr eDokladu pro výdej
V případě načtení průkazu totožnosti se načtou všechny nevydané elektronické předpisy. V případě načítání ePk do
průvodky (varianta 3) se otevře okno prázdné a do vstupního pole (viz obrázek výše) se postupně načtou identifikátory
všech předložených ePk.
Každý eDoklad je zobrazen v samostatném řádku s těmito informacemi:
Ikona znázorňující stav eDokladu
Stav
Popis stavu ePk.
SÚKL kód
Množství
Předepsané množství.
Přípravek
Název přípravku.
Skladem
Množství, které je skladem.
Opakování
Počet opakování.
SÚKL ID
Identifikátor ePk, číslo pacienta.
Odstranit
Dvojklik na ikonu
odstraní ePk z průvodky. Např. byl-li načtený ePk již kompletně
vydán.

Ve spodní části okna jsou následující volby:

 Vybrat
 Přerušit výdej

Načte eDoklad k výdeji. Stejně tak dvojklik na aktivním eDokladu.
Stejně jako křížek přeruší tato volba výdej z průvodky. Načtené ePk zůstanou v průvodce.
Jejich počet je vidět na ikoně „Přehled načtených eDokladů“:
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Kliknutím na „Přehled načtených eDokladů“ se vrátíte zpět do průvodky. Pokud nechcete načtené ePk vydávat
ukončíte zákazníka (F12) a průvodka se tak vyprázdní.

 Tisk výpisu

Nevydají-li se pacientovi všechny předepsané prostředky, je možné vytisknout na A4
přehled vydávaných eDokladů. U každého ePk je zobrazen jeho identifikátor. Na konci seznamu je pak
zobrazen QR kód vztahující se ke všem obsaženým ePk.
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 Tisk přehledu na TÚ

Vytiskne zjednodušený přehled vydávaných eDokladů na tiskárnu účtenek. Tento
přehled je možné využít v případě, že se vydává více ZP, pro které se jde do skladu.

 Tisk QR na TÚ

Vytiskne samostatný QR kód, který obsahuje kódy všech vložených eDokladů.

■ Detail ePoukazu
V globální konfiguraci (viz. část „Nastavení konfigurace pro výdej ePoukazů“) je možné nastavit, kdy se má zobrazit
náhled eDokladu. Je-li zde nastaveno, aby se náhled zobrazoval vždy, otevře se detail ePk dvojklikem na hlavičce ePk
nebo volbou „Vybrat“ v okně „Výběr eDokladu pro výdej“.



Na výdejním místě se detail ePk zobrazí kliknutím na ikonu „Zobrazit poukaz“

.

V detailu ePk jsou informace o verzi rozhraní, stavu dokladu, stavu schválení, diagnóze, informace o pacientovi (zde
je možné založit klienta do číselníku klientů), druhu pojištění, o lékaři. Dále je zde vidět poznámka od lékaře,
poznámka ZP pro předepisujícího lékaře, poznámka předepisujícího lékaře pro ZP, přílohy, předepsané položky,
uskutečněné výdeje k jednotlivým položkám ePk a další.
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V detailu ePk je možné zobrazit:



Stavy, kterých může doklad nabývat, včetně jejich popisu:

 Revize
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 Přílohy

V případě schvalování revizním lékařem nebo individuálně vyráběných pomůcek je umožněna
komunikace mezi předepisujícím, vydávajícím a zdravotní pojišťovnou vkládáním příloh.

 SÚKL výdeje

Tlačítko „SÚKL výdeje“ zobrazí přehled výdejů a storen uskutečněných v úložišti SÚKLu
k okamžiku posledního načtení ePk. Kromě data a času konkrétní operace, se zde zobrazuje zapsaná
poznámka vydávající lékárnou/výdejnou. U výdejů jsou zobrazeny vydané položky (pro lepší identifikaci
případného výdeje v LIS). Tato funkčnost slouží především jako nástroj pro zobrazení přehledu zadaných
poznámek u výdejů k ePk.



Poznámku k výdeji je možné zadat při porovnání ePk a výdeje na poukaz nebo také v retaxaci.
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 Zobrazit detail

■ ePoukazy

Zobrazí detailní informace k položkám ePk

 Množstevní limit V úložišti ePk je možné nad všemi výdeji na ePk pro ztotožněnou osobu ověřit, zda není
překročený množstevní limit na danou pomůcku.
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 Zobrazit detail

Podrobnosti je možné také zobrazit k položkám uskutečněných výdejů (mimo jiné je zde
vidět poznámka zadaná při výdeji či v retaxaci):

 Vydat

Načte ePk k výdeji

 Změnit stav

Tato volba umožňuje měnit stav dokladu. Např. pokud ZP objednáváte, změnou stavu ePk
na „Připravovaný“ si zablokujete ePk pro výdej ve své provozovně. Stav je možné změnit klikáním na volbu
„Stav“, najetím na šipku a výběrem z nabízených možností, případně použitím klávesové zkratky pro
nejpoužívanější stavy (F5 – připravovaný, F9 – částečně vydaný nebo F12 – kompletně vydaný). Vybraný stav
ePk se potvrdí volbou „Změnit stav“.
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 Pojišťovna, RČ

■ ePoukazy

Umožňuje změnit kód pojišťovny nebo RČ na eDokladu

■ Výdej zdravotnických prostředků
ePk se načte do výdeje jedním z výše popsaných způsobů. Do výdeje se přenesou údaje o pacientovi a vydávajícím
lékaři a další příznaky z ePk (hlavička ePk).



Potřebujete-li upravit pojišťovnu, číslo pacienta nebo IČZ, tyto údaje je možné editovat stisknutím klávesové
zkratky Alt +F5 nebo volbou v lokálním menu výdeje NASTAVENÍ/VYPLŇOVÁNÍ HLAVIČKY DOKLADU .

Ve spodní části okna se zobrazí předepsaná položka ePk, s příznakem o úhradě, revizním lékaři a záměně. Ve výdeji
je také vidět stav dokladu, jeho platnost a informace o tom, zda je přípravek skladem.
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Grid předepsaných ZP obsahuje v jednotlivých sloupcích tyto informace:

Párování

Sloupec barevně znázorňuje párování předepsaného přípravku s vydávaným (barvy odpovídají sobě
spárovaným položkám - položka výdeje k položce ePk). Pokud barva u výdeje chybí, položka zatím
není spárována na žádnou položku ePk. „Šipka“ znázorňuje, na který předepsaný přípravek se
konkrétně vydává.

SÚKL kód
Úhrada
Příznak nezaměňovat
Množství skladem

- skladem je dostatečné množství pokrývající předepsané ks
„2“ – konkrétní množství, které je skladem, pokud je nižší než na eRp předepsané ks
“ “ – v LIS neexistuje SK se shodným, jednoznačně určujícím kódem SÚKLu
Jsou-li všechny položky LP v rezervaci zobrazí se tento symbol
skladu, než ze kterého se vydává zůstane sloupec prázdný “ “

Předepsané množství

. Jsou-li položky LP na jiném

„!“ znamená, že při posledním načtení předpisu ePk, byl k ePk přiřazen i jiný výdej než tento,

tzn. na ePk existuje i jiný výdej. Pokud dojde k rozdílu mezi aktuálně vydávaným
a předepsaným množstvím jsou předepsané ks zobrazeny fialově.
Předepsaný přípravek



Do detailu vydávaného ePk lze kdykoliv během expedice nahlédnout tlačítkem „Zobrazit ePk“

.

Výdej položek ePk se provádí stejně jako při klasickém výdeji (sejmutím čárového kódu přípravku, výběr pomocí
názvu, kódu SUKLu, apod.).

Verze Lekis pro Windows 2022.1.2.3

■ Strana 19 z 34

■ Výdej ePoukazů

■ ePoukazy

■ Párování položek
Po načtení položky do výdeje dojde k párování předepsané a vydávané položky. Párování je možné nastavit
v konfiguraci (viz. „Nastavení konfigurace pro výdej ePoukazů“).
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■ Porovnání ePk a výdeje
Uložením dokladu dochází k porovnání předepsaného a skutečně vydaného přípravku. Porovnání se provádí podle
kódu SUKLu a množství předepsaného a skutečně vydaného přípravku.

Dojde-li k záměně nebo je-li vydáno méně kusů, než je na předpisu, LpW na nesouhlasící množství upozorní červeným
podbarvením kolonky množství.



Informace o skutečně vydaných ZP se posílají zpět do úložiště ePk. Záměny je možné provádět stejně jako při
klasickém výdeji poukazů (ePk tedy nepodmiňuje výdej pouze předepsaného přípravku).

 Ruční párování
Volby
Tlačítko

slouží k možnosti ručního párování položek.
spáruje vybranou položku výdeje s první položkou ePk. Tlačítko

spáruje vybranou položku

výdeje s druhou položkou ePk. Tlačítko
zruší párování položek. Druhou možností ručního párování je v části
„Položky výdeje“ rozkliknout okno „Odpovídající položka eRp“ a zde párovanou položku vybrat.

 Poznámka k výdeji
V porovnání ePk s výdejem na poukaz může vydávající zapsat poznámku k výdeji. Po uložení výdeje najdete
poznámku v retaxaci, v detailu ePk pod volbou „SUKL výdeje“ a v detailu uskutečněných výdejů. V Retaxaci je možné
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poznámku také dodatečně zadat. Dvojklikem se otevře výdej na poukaz a zde je na záložce ePoukaz možné vyplnit
„poznámku k výdeji ePoukazu z úložiště“. Poznámka se potvrdí tlačítkem „Změnit poznámku“.

 Stav ePk
K dokončení výdeje je třeba nastavit stav vydávaného ePk, což je umožněno různými způsoby.

Pro nejčastěji zadávaný stav ePk, „Částečně vydáno“ a „Kompletně vydáno“, najdete samostatnou rychlou volbu.
Klikáním na tlačítko
se postupně mění stavy, které je možné ePk nastavit. Další variantou je použití
klávesových zkratek F9 (částečně vydáno), F12 (kompletně vydáno) nebo F5 (připravováno). A poslední možností, jak
nastavit potřebný stav ePk, je kliknutím na šipku u popisu stavu a výběrem požadovaného stavu ePk.
Popis jednotlivých stavů je možné zobrazit kliknutím na ikonu

.

Poté, co je zvolen stav ePk, potvrdí se porovnání ePk a výdeje na ePk tlačítkem „OK“. Výdej dokončíte obvyklým
způsobem.

■ ePk v nekonečné účtence
V nekonečné účtence je ePk označen zeleným podbarvením.

!

Při ukládání výdeje na ePk do nekonečné účtenky se může stát, že tento výdej není ihned označen zeleným
podbarvením, ale „problikne“ červeně podbarven se stavem ePk-err. Nejedná se o chybu, výdej na ePk se ukládá
nejprve v LpW a až poté, co proběhne úspěšná komunikace s úložištěm, je zeleně podbarven. Jedná se o pár
vteřin.
Dojde-li k nějaké chybě během výdeje, zůstane ePk ve stavu ePk-err, což je dále popsáno v části „Chyba při
výdeji“.

■ Editace a storno ePoukazu
Editace a storno ePk se provádí stejně jako v případě klasického dokladu.

■ Editace ePk
ePk se označí v nekonečné účtence a tlačítkem Editace dokladu
úpravách se doklad ukončí obvyklým způsobem.
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■ Smazání ePk
ePk se označí v nekonečné účtence a stiskem tlačítka Smazání dokladu

se smaže.

■ Přiřazení ePk k receptu
Může se stát, že se omylem ePk vydá jako papírový poukaz. V takovém případě je možné přiřadit ePk k poukazu aniž
by bylo nutné výdej stornovat. Chybně vydaný poukaz vyhledáte v nekonečné účtence, dáte F4 (editace dokladu)
a následně v menu vyberete DOKLAD/PŘIŘADIT E PK K POUKAZU. Otevře se okno pro vyhledání ePk:

Načtete ePk a zvolíte „Vybrat“, tím dojde k přiřazení ePk k původnímu výdeji (načte se hlavička výdeje podle ePk,
vydané položky zůstanou beze změny). Následně doklad uložíte, zvolíte jeho stav a obvyklým způsobem výdej
dokončíte. Takto dojde ke stornování původního výdeje a vytvoření výdeje na ePk.

■ Editace a storno ePk z předchozích dnů
Editaci a storno ePk z předchozích dnů je možné provést v retaxaci. V lokálním menu Retaxace je volba „Editace
dokladu ve výdeji“ a „Smazání dokladu ve výdeji“. Tyto volby přenesou do modulu výdeje, kde může doklad upravit:

Editovaný/stornovaný ePk je podbarven růžově, podobně jako ostatní upravené doklady.
Informace o úpravě nebo smazání dokladu se zpětně přenášejí do centrálního úložiště ePk. Doklad je po jeho smazání
možné opětovně načíst pomocí identifikátoru a vydat.
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■ Chyba při výdeji
Může se stát, že během výdeje dojde k nějaké chybě, např. nefunkční komunikaci s úložištěm nebo k chybnému
zadání pin do tokenu používáte-li kvalifikovaný certifikát na tokenu atp. V takovém případě dojde k uložení chybného
výdeje do nekonečné účtenky. V nekonečné účtence bude doklad zobrazen červeně se symbolem Err.

Takovýto chybný výdej je možné:
 stornovat - nebyl-li doklad na úložišti smaže se při stornování i z nekonečné účtenky.
 uložit
Chcete-li chybný výdej uložit, objeví se následují dotaz:

Dáte-li „Ano“ provede se komunikace s úložištěm a doklady se v případě bezchybné komunikace odešlou. Pokud se
komunikace s úložištěm nepovede, zákazník se neukončí. Zvolíte-li „Ne“ zákazník se ukončí, ale doklad zůstane
v chybovém stavu (eRp-Err).



Takovýto doklad je ve stavu, kdy množství je odepsané ze skladu, ale výdej není na úložišti zaznamenán.

Co dělat s chybným výdejem?
Chybný výdej je potřeba odeslat do úložiště ještě v den výdeje. Pro případ, kdy to není možné, existuje funkce
„Vytvořit nahrazující výdej ve výdeji“, viz. níže.
Odeslat ePk do úložiště je možné z modulu Výdej nebo Retaxace.
1. Retaxace
Výdeje s chybou v Retaxaci vyfiltrujete výběrem typu dokladu „ePoukazy chyba“. Doklady jsou červeně zvýrazněny.



Takovéto chybné doklady se nepřenáší do pojišťoven.
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Dvojklikem otevřete detail chybného výdeje a vpravo nahoře kliknete na volbu „Odeslat ePk“:
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2. Výdej
V průběhu dne je možné aktualizovat stav výdeje ePk z nekonečné účtenky. Označíte chybný ePk a v menu Doklad
kliknete na volbu „Ověřit/Aktualizovat stav výdeje eDokladu“.

Pokud komunikace s úložištěm proběhne úspěšně, objeví se informace, že doklad byl úspěšně odeslán do úložiště
SÚKL. V nekonečné účtence se změní podbarvení dokladu na zelené.

Verze Lekis pro Windows 2022.1.2.3

■ Strana 26 z 34

■ Retaxace

■ ePoukazy

■ Vytvořit nahrazující výdej
Pro chybový ePk, který nebyl odeslán v den výdeje, je možné použít funkci „Vytvořit nahrazující výdej ve výdeji“. Tuto
funkci najdete v lokálním menu Retaxace. Podmínkou je, aby ePk byl ještě platný. Spuštěním funkce dojde ke
stornování ePk na výdeji a ihned k jeho opětovnému vydání.

■ Retaxace
V retaxaci se s výdeji na ePk pracuje stejně jako s klasickými doklady.
ePk je možné v retaxaci samostatně vyfiltrovat. Je možné zobrazit samostatně ePk, papírové poukazy, oboje
dohromady nebo ePk s chybou.

V detailu vydaného ePk jsou na záložce ePk zobrazeny informace stejně jako na výdejním místě, tedy stav ePk,
platnost, informace o existenci jiného výdeje, barevné odlišení spárovaných položek, předepsaná položka s příznakem
o úhradě, revizním lékaři a záměně. ! u předepsaného množství znamená, že na ePk existuje i jiný než tento výdej.

Pokud je rozdíl mezi aktuálně vydávanými a na ePk předepsanými kusy jsou kusy na předpisu zobrazeny fialově (viz.
popis gridu předepsaných ZP „Výdej zdravotnických prostředků“).
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Dále je zde vidět poznámka zapsaná k výdeji ePk. Poznámku je možné zde upravit i zadat. Poznámku zapíšete do
pole „Poznámka k výdeji ePoukazu z úložiště“ a kliknete na volbu „Změnit poznámku“.

Volbou „Zobrazit ePoukaz“ dojde k aktualizaci údajů ePk z úložiště (pokud nedošlo ke změně předpisu ePk)
a k zobrazení jeho detailu. Poznámku zadanou k výdeji zobrazíte v detailu ePk volbou „SÚKL výdeje“ nebo „Zobrazit
detail“ u položek uskutečněného výdeje.
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Volbou „Uložený ePk“ zobrazíte detail uloženého ePk v momentě posledního výdeje. Neprovádí se komunikace
s úložištěm SÚKL (vezme se poslední známý stav ePk z LpW).



Popis barevného označení výdejů, najdete v menu Retaxace/ Význam barevného označení výdejů:
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■ Předávání pojišťovnám
V předávání na pojišťovny přibyla při přenosu dokladů z výdeje volba přenosu vydaných ePk, stejně tak při přesunu
dokladů do hlavní skupiny:

Vydané ePk jsou přenášeny z výdeje v samostatné dávce označené písmenem EP:
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Součástí každého výdeje na ePk je kromě obvyklých náležitostí i identifikátor (Id) ePoukazu a identifikátor výdeje
ePoukazu, pomocí něhož byl vyzvednut z úložiště eRp. Nově jsou zde také vidět předepsané položky ePk.

Hlavičku výdeje na ePk je v této chvíli možné upravovat. Upravené informace se však již zpětně nepřenášejí do
centrálního úložiště.



Byl-li ePk vyfakturován na špatnou pojišťovnu, je třeba po vytvoření kopie dokladu v jiné pojišťovně, změnit
pojišťovnu i na ePk v CÚ. Otevřete přesunutý doklad, zvolíte „Zobrazit ePk“, zde kliknete na volbu
„Pojišťovna/RČ“, vyplníte správný kód pojišťovny a potvrdíte volbou „Změnit kód pojišťovny/RČ“.



Pokud pojišťovna ePk vrátí s požadavkem na doplnění poznámky, doplníte ji v modulu Retaxace. Otevřete si
detail ePk, do pole „Poznámka k výdeji ePoukazu z úložiště“ vyplníte požadovaný text a kliknete na volbu „Změnit
poznámku“. Doklad si poté znovu přenesete do pojišťoven.
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■ Přehled eDokladů
V menu AGENDA/PŘEHLED E DOKLADŮ se nachází seznam využitých ePoukazů a eReceptů. Zde je možné např.
vyfiltrovat pouze ePk, které máte pro sebe „zablokované“ (sloupeček „Stav“ = připravovaný).

V lokálním menu EDoklady je možné zobrazit uložený eDoklad nebo načíst eDoklad z úložiště.
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■ Nastavení konfigurace pro výdej ePoukazů
Nastavení pro výdej ePk je společné s nastavením pro eRp.
Nachází se v menu NÁSTROJE /KONFIGURACE /GLOBÁLNÍ/NASTAVENÍ VÝDEJŮ , ve spodní části věnované eDokladům.

Pro ePk je možné nastavit:

 Povolit tvorbu částečného dokladu
 Tisk jména a příjmení pacienta na ER001 (přehled vydávaných eDokladů) Tisk jména a příjmení na výpis.
Možnost tisku z průvodky.

 Tisknout na tiskárnu účtů detailní informace o eDokladu
 Upozorňovat při vydávání poukazů co nejsou ePoukazy Upozorní v případě, kdy probíhá výdej, ke kterému
není načtený ePk.

 Párování vydávané položky s položkou eDokladu, ihned po identifikaci přípravku:
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Přes shodný kód SÚKLu vždy automaticky, jinak ručně. Tato volba umožní lékárně lepší kontrolu při výdeji, tzn.
v případě neshodného kódu SÚKLu se vždy zobrazí okno pro spárování s položkou eDokladu.
Přes shodný kód SÚKLu a pro jednu položku na eDokladu vždy automaticky, jinak ručně. Touto volbou dojde
k urychlení výdeje, vydávaná položka se spáruje s položkou eDokladu automaticky, i když se jejich SÚKL kód
neshoduje.

 Zobrazit porovnání výdeje s eDokladem. Nepraktičtější volbou pro lékárnu/výdejnu bude pravděpodobně
zobrazit porovnání pokud nesouhlasí předepsáno s vydaným. Další možností je vždy nebo nikdy.

 Zobrazovat náhled eDokladu po načtení kódu. Pravděpodobně nejpraktičtější volba bude - v případě jiného
stavu než předepsaného. Další možností je zobrazovat náhled eDokladu vždy nebo nikdy.

 Počet dní pro zobrazení varování o konci platnosti eDokladu Zobrazí upozornění na blížící se konec platnosti
ePk, dle nastaveného počtu dní.
V menu NÁSTROJE /KONFIGURACE /LOKÁLNÍ/NASTAVENÍ VÝDEJŮ bude v případě převažujícího výdeje ePk vhodné
nastavit, aby aktivní pole ve výdeji bylo „Název“. Expedient by tak mohl rovnou načítat identifikátor ePk.
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