Zápis z jednání
Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP s představiteli
SÚKL
Místo: Lékařský dům ČLS JEP, zasedací místnost, Praha
Datum: 25.8.2014 od 16.00
Účastníci:
PS EZ ČLS JEP
Přítomni:
Ladislav Dušek, Hynek Kružík, Lenka Lhotská, Cyril Mucha, Petr Struk, Jan
Švihovec, Martin Zeman, Jana Zvárová
Omluveni:
Hana Cabrnochová, Antonín Jabor, Miroslav Seiner, Štěpán Svačina, Alena
Šteflová, Miroslav Zámečník
SÚKL
Zdeněk Blahuta, Monika Knobová, Ondřej Veselý
Téma jednání
Setkání nad Stanoviskem PS EZ ČLS JEP k projektu elektronického receptu a možnostmi
vzájemné spolupráce
Průběh jednání:
1. Představení přítomných
2. Prezentace SÚKL – v příloze
3. Diskuze
Dušek
 informace o spolupráci SÚKL x ÚZIS
 informace o přípravě Registru zdravotnických pracovníků, poskytovatelů a Datového
úložiště plátců ZP
SÚKL
 Uvítal by legislativní změny a kultivaci prostředí
 Negativní vztah k elektronické preskripci (ePreskripci) v terénu souvisí se
zkušenostmi se zaváděním IZIPu
 Naplnění 5 okruhů z prezentace
 Vize SÚKLu stačí, není nutná povinná ePreskripce
 Základní problém v ÚOOÚ
 Obavy z dalšího vývoje EU v oblasti ochrany osobních údajů, možná, že v souvislosti
s povolební situaci v EP neopodstatněné
 Nabídka na pravidelné setkávání
Zvárová
 Nevíme, zda byla v této oblasti provedena rešerše o stavu v zahraničí, zejména
v Evropě. Možnost implementace ePreskripce závisí i na zdravotnickém systému a
legislativě každého státu.
 Veselý
Získali jsme některé informace ze zahraničí. Zahraniční vzory vycházejí z jiné
místní situace, hlavně v ochraně osobních údajů
Kružík
 Informace o jednání PS s ÚOOÚ a nabídce ÚOOÚ k dalším diskuzím
Blahuta
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 Nediskutovat nad začátkem, ale vyjít z aktuálního stavu
Mucha
 ePreskripce je jednou z mála věcí, které v rámci elektronického zdravotnictví v ČR
doopravdy fungují i když jako „nedochůdče“
 Snímek k ePreskripci – cesta k elektronickému receptu je pro jednotlivého lékaře pro
složitost téměř neschůdná
 Expirace certifikátu od SÚKLu nevaruje předem
 Náměr: nedostatkové léky
 Cesta k lékařům je přes tvůrce SW
Veselý
 SÚKL má databáze tvůrců SW a komunikuje s nimi
 SÚKL potřebuje, aby vývojáři používali číselníky SÚKLu , které jsou jediné platné
Švihovec
 Pozor na zneužívání SW firmami k preferování určitých léků
 Proč není licencován SW jako záruka nezávadnosti
Blahuta
 SÚKL si s tím neví rady, prosí o radu
Švihovec
 Riziko zneužívání dat, posbíraných pomocí SW firmami z nemocnic - co s tím ?
 Viz příklad v Katalánska (Barcelona)
 Nejspíš nutnost legislativní opory
SÚKL
 Bez registru poskytovatelů a profesionálů a spolupráce s ÚZIS to nepůjde dál
Švihovec
 Požadavek na automatické vratky (stavové informace pro předepisujícího)
Veselý
 SÚKL to podporuje, není velká ochota výrobců SW implementovat na své straně
Mucha
 By to uvítal
Kružík, Zeman
 Opora je v IHE profilech
Švihovec
 Požadavek, aby k lékařů dorazila informace o záměnách z lékáren
 Požadavek (návrh) dát do zákona automatický souhlas s nahlížením PL a PLDD do
preskripce/medikace
 Zdravotní pojišťovny ePreskripce vůbec nezajímá a nevidí v ní přínosy
Veselý
 Výklad stanoviska ÚOOÚ k rozsahu a mechanizmu souhlasů s nahlížení do lékového
záznamu
Dušek
 Problematiku výkladu ochrany osobních údajů ze strany ÚOOÚ lze vnímat jako
denunciaci elektronického sběru dat, je třeba situaci změnit soustavnou komunikací
s ÚOOÚ
 Problém neexistence certifikace SW, užívaného ve forenzních procesech
 Registr zdravotnických pracovníků - rekapitulace vývoje – nabídka samostatné
prezentace
SÚKL
 Potvrzuje v této věci dobrou spolupráci s komorami
Kružík
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 Pozor na rychlost odezvy, reakce na změny u základních registrů a odlišných
potřebách zdravotnictví
 Pozor na průchodnost a rychlost registru zdravotnických profesionálů
4. Závěr
1. Obě strany vyjádřili zájem o pravidelnou vzájemnou spolupráci a setkávání
2. Mezi stanovisky obou stran na problematiku ePreskripce nejsou žádné podstatné
rozpory
3. Došlo k dohodě o charakteru další spolupráce. Iniciace vzniku pracovní skupiny pro
řešení problematiky elektronické preskripce
 Za SÚKL nominován vedoucí odd. E-receptu Bc. Ondřej Veselý
 Za PS EZ MUDr. Mucha a prof. Švihovec, dále Ing. Kružík
 Tato skupina bude navržena i v rámci projektu MZ ČR "Národní strategie
elektronického zdravotnictví" (Zeman)
4. Kontaktní osobou za SÚKL bude Ondřej Veselý.
Konec jednání v 18.15 hod.

Zapsal:
Martin Zeman
Schváleno účastníky jednání
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