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Už je tomu více než rok, co se některým z nás svět doslova obrátil vzhůru nohama. Naše životy se změnily v takové
míře, v jaké by to dříve nikoho ani nenapadlo. V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 se online sféra stala
klíčovou nejen pro udržení mezilidské komunikace, ale i pro zajištění dříve naprosto běžných činností. Pandemie
zkomplikovala takřka všechny sféry našich životů a jinak tomu není ani v oblasti zdravotnictví. V tomto článku
se však nebudeme věnovat těm „na první pohled“ zřejmým důsledkům dopadajícím na problematiku zajišťování
zdravotní  péče,  jako  je  kupříkladu  nyní  hojně  diskutované  téma  očkování  či  dopady  pandemie  na  rozpočty
poskytovatelů zdravotních služeb. Naopak se budeme věnovat relativně čerstvé novince, kterou lze vnímat jako
jedno z  mála  pozitiv,  jež  nám tato  nelehká doba přinesla,  a  tou  jsou  elektronické  poukazy  na  zdravotnické
prostředky.

Jak již bylo zmíněno výše, příchod pandemie výrazně přispěl k elektronizaci v mnoha oblastech, zdravotnictví
nevyjímaje. Proces postupné elektronizace zdravotnictví se však v České republice krok po kroku vyvíjí již několik
let. Jako jednu z prvních pomyslných vlaštovek lze zmínit kupříkladu eRecept, jehož zavedení lze datovat k roku
2018, kdy se jeho využívání stalo pro poskytovatele zdravotních služeb povinným (ačkoli reálná vymahatelnost
plnění této povinnosti nastala až o rok později). Dále je třeba připomenout i relativně nedávnou novinku v podobě
tzv. lékového záznamu pacienta alias evidence vystavených, resp. vydaných elektronických receptů. S účinností
od 26. května 2021 by se k eReceptu a lékovému záznamu měla připojit další novinka v podobě elektronické verze
poukazu na zdravotnické prostředky.

Až dosud byly zdravotnické prostředky předepisované lékařem vydávány výhradně na základě listinného poukazu.
Toto se však v kontextu událostí posledního roku ukázalo jako relativně velká překážka, která některým pacientům
(ať už se jednalo o starší pacienty, či např. o osoby se zdravotním postižením) mnohdy bránila v přístupu k tolik
potřebným pomůckám. Nezbytnou podmínkou pro získání zdravotnického prostředku v režimu úhrady z prostředků
veřejného zdravotního pojištění totiž byla návštěva lékaře a vyzvednutí listinného poukazu, bez něhož se pacient
neobešel. V této souvislosti je třeba dodat, že mnozí vynalézaví lékaři se s těmito situacemi vypořádali „po svém“
a pacientům, kteří se k nim, ať už z jakéhokoli důvodu, nemohli dostavit, vystavené poukazy naskenovali a posílali e-
mailem.  Nejen  v  rámci  postupné  elektronizace  zdravotnictví,  ale  i  s  ohledem na  ne  zcela  pozitivní  výhledy
do budoucna se zákonodárci  rozhodli,  že  již  nastal  čas  na změny,  a  přišli  s  novinkou v  podobě „ePoukazu“
na zdravotnické prostředky.

Podle nového zákona o zdravotnických prostředcích, který nabyde účinnosti již 26. května tohoto roku, tak bude
nově možné vystavit poukaz na zdravotnický prostředek i v elektronické podobě. Důležité je však to, že zavedení
„ePoukazu“ bude probíhat stejně pozvolna jako u jeho „staršího sourozence“ v podobě „eReceptu“. K vystavení
elektronického poukazu totiž bude moci lékař přistoupit výhradně s předchozím souhlasem pacienta. Z tohoto pak
zcela logicky vyplývá, že využívání elektronické podoby poukazu nebude (minimálně prozatím) povinné, stejně jako
tomu bylo několik prvních let i u eReceptu. Zákonodárci si od tohoto volnějšího režimu slibují vstřícnější přístup
lékařů, kteří se budou moci s touto novinkou seznámit „svým tempem“.

Co se týče technické stránky celé věci, je třeba zmínit, že zavedení elektronického poukazu je značně usnadněno
právě  zmíněnou  existencí  eReceptu.  Součástí  daného  systému  je  totiž  elektronický  informační  systém,
který poskytne oporu i elektronickému poukazu na zdravotnické prostředky. V praxi bude elektronický poukaz
vytvořen v systému eRecept na základě požadavku předepisujícího lékaře. Součástí  tohoto požadavku je vždy
informace o tom, jakým způsobem má být pacientovi předán identifikátor elektronického poukazu, přičemž v úvahu
připadá kromě „klasického“ listinného formuláře i  kupříkladu SMS nebo e-mail.  Samotný elektronický poukaz



se pak uloží v tzv. centrálním úložišti elektronických poukazů, kde budou ukládány mimo jiné i záznamy o výdeji
příslušného zdravotnického prostředku. Ve vztahu k platnosti elektronického poukazu je pak třeba připomenout,
že ta je shodná s platností poukazu listinného, tj. poukaz v jakékoli formě může pacient u výdejce uplatnit do 30 dnů
od jeho vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak.

V neposlední řadě je pak třeba zmínit i dopad na praxi při výdeji zdravotnických prostředků, v jehož rámci bude
vždy nutné učinit prostřednictvím systému eRecept záznam o výdeji předepsaného zdravotnického prostředku.
A právě dopad na výdejny zdravotnických prostředků byl v souvislosti s novinkou v podobě „ePoukazu“ hojně
diskutován. Jak je již uvedeno výše, pro lékaře se v praxi nejedná o žádnou zásadnější změnu, jelikož na ně již
po  dobu  několika  let  dopadá  povinná  preskripce.  Možnost  využití  již  zaběhnuté  platformy  pro  vystavení
elektronického poukazu na zdravotnické prostředky v sobě přináší velkou výhodu i pro lékárny již delší dobu
fungující  v  režimu  elektronické  preskripce,  přičemž  lze  předpokládat,  že  stávající  vybavenost  poskytovatelů
zdravotních služeb zavedení elektronického poukazu relativně významně usnadní. Leckteré výdejny zdravotnických
prostředků se však budou muset (stejně tak jako lékaři při zavedení povinné elektronické preskripce) nové právní
úpravě přizpůsobit a obstarat si odpovídající technické vybavení tak, aby mohly komunikovat s centrálním úložištěm
elektronických poukazů.

Nová právní úprava by mohla výrazně zjednodušit dostupnost zdravotnických prostředků, a to nejen v této nelehké
situaci. Zákonodárci si od ní slibují řešení řady limitů „současných listinných poukazů zejména ve vztahu k osobám
se  zdravotním  postižením“  a  současně  doufají,  že  by  mohla  vést  „k další  postupné  elektronizaci  v resortu
zdravotnictví jakožto k dlouhodobému cíli“ současné vládní garnitury. S ohledem na to, že zapojení některých
subjektů do této problematiky by mohlo být dle autorů celé koncepce zdlouhavé, pojali  poslanci celý institut
„ePoukazu“ na zdravotnické prostředky jako poskytnutí nové možnosti spíše než jako uložení další povinnosti.
Z tohoto důvodu se alespoň prozatím rozhodli ponechat využívání této novinky na bázi dobrovolnosti. Ve vztahu
k případným budoucím změnám se pak vyjádřili následovně: „Teprve poté, co již bude elektronická preskripce
zdravotnických prostředků funkční a bude možné vyhodnotit její přínos, je možné zahájit odbornou diskusi ohledně
případné povinnosti jejího využívání a o benefitech, které by takové plošné využívání přineslo.“

Powered by Pears Health Cyber, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tyto stránky jsou určené výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Pears Health Cyber, s.r.o. zakázáno.

Kontakt na redakci: inbulletin@rajskyplyn.cz
Projekt vznikl za podpory společnosti CSL Behring s.r.o.

ISSN 2336-3983

mailto:inbulletin@rajskyplyn.cz

