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Stanovisko ČLnK číslo 1/2020 k využití lékového záznamu pacienta
při výdeji léčivých přípravků
Zákonem č. 262/2019 Sb. se změnil s účinností od 1. 12. 2019 zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, a byl zřízen lékový záznam
pacienta (LZP).
LZP umožňuje pacientovi, lékaři, farmaceutovi a klinickému farmaceutovi nahlížení na údaje o léčivých přípravcích
předepsaných a vydaných konkrétnímu pacientovi, které jsou obsažené v centrálním úložišti elektronických receptů, včetně
jejich dalšího zpracování.
LZP umožňuje nahlížet v centrálním úložišti elektronických receptů na:
a)
informace o předepsaných léčivých přípravcích,
b)
informace o vydaných léčivých přípravcích,
c)
identifikační údaje lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, v rámci jehož činnosti lékař pacientovi léčivý
přípravek předepsal, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména, a příjmení a kontaktní údaje lékaře, včetně jeho telefonu,
názvu poskytovatele zdravotních služeb, adresy zdravotnického zařízení a identifikačního čísla pracoviště, bylo-li přiděleno
zdravotní pojišťovnou,
d)
identifikační údaje farmaceuta a poskytovatele lékárenské péče, v rámci jehož činnosti farmaceut pacientovi
předepsaný léčivý přípravek vydal, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména, a příjmení vydávajícího farmaceuta, názvu
poskytovatele lékárenské péče, adresy a kontaktních údajů lékárny, ve které byl léčivý přípravek vydán.
Nahlížení do LZP je možné od 1. 6. 2020, a to pouze u těch pacientů, kteří neodvolali svůj souhlas s nahlížením do lékového
záznamu. Pacient má možnost zvolit, že přístup k jeho LZP bude mít jen jím určený farmaceut.
Farmaceut může nahlížet na údaje prostřednictvím LZP pouze v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb tomuto
pacientovi, a to:
a)
při výdeji léčivých přípravků na základě identifikátoru platného elektronického receptu, na který dosud nebyly
vydány všechny předepsané léčivé přípravky, nebo
b)
po zadání čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu v rámci osobní konzultace s pacientem, který
farmaceutovi předloží tento doklad totožnosti.
Farmaceut nesmí do LZP nahlížet, pokud nejde o nahlížení při výdeji nebo při poskytování osobní konzultace. Osobní
konzultace předpokládá osobní přítomnost pacienta, nelze ji poskytnout třetí osobě.
Farmaceut vstupuje do LZP při výdeji léčivých přípravků zejména v těchto případech:
podezření na lékový problém,
nově předepsané léčivo,
nutnost zjištění předchozí medikace,
žádost pacienta nebo předepisujícího lékaře.
Nahlížení do LZP při výdeji léčivého přípravku neslouží k plnohodnotnému vyhodnocení LZP, ale pouze k vyřešení
nezbytných nejasností provázejících výdej léčivého přípravku. K plnohodnotnému vyhodnocení LZP je určeno nahlížení
do LZP v rámci osobní konzultace, které se neprovádí při výdeji léčivého přípravku. Pokud při dispenzaci farmaceut zjistí,
že z časových nebo jiných důvodů není možné provést řádné a úplné vyhodnocení LZP, doporučí pacientovi objednat se
na osobní konzultaci svého LZP do lékárny a o tomto doporučení provede záznam do poznámky záznamu o výdeji léčivých
přípravků na elektronický recept.
Schváleno představenstvem ČLnK dne 28. 1. 2020.

