Návod pro lékaře, lékárníky a stomatology, včetně podání žádosti
V portálu Externích identit na adrese pristupy.sukl.cz, najdete nový formulář: eRecept
– Zdravotník, sloužící k podání žádosti o přístup k Centrálnímu úložišti elektronických
receptů.
1. Vyplnění formuláře: Formulář pro žádost o přístup k CÚER
Vyplněním a elektronickým odesláním můžete podat žádost o přístup k Centrálnímu
úložišti elektronických receptů. Požádat o získání přístupových údajů do portálu Externích
identit.
2. Přihlášení do portálu.
S novými údaji máte možnost se přihlásit do portálu Externích identit.
3. Nastavení hesla po přihlášení do portálu externích identit.
Po přihlášení pomocí přidělených dočasných údajů do portálu si změníte heslo na trvalé
heslo do portálu Externích identit.
4. Správa identit po přihlášení do portálu
Po přihlášení do portálu se zobrazí detail osoby, kde můžete vybírat ze záložek Obecné –
Kontakty – Heslo – Specializace – Moje žádosti – Historie.
•
•

•

•
•

V záložce Obecné lze změnit doručovací adresu. Stačí vyplnit a tlačítkem uložit,
změnu potvrdit.
V záložce Kontakty mluvíme o správě dříve nastaveného emailu a mobilního
telefonu, lze doplnit i druhý telefon. Stačí vyplnit a tlačítkem uložit, změnu potvrdit.
Tyto kontaktní údaje mohou být využity pro emailové notifikace před vypršením nebo
obnově hesla.
Heslo nabízí možnost změny starého hesla na nové, samozřejmě za stejných
podmínek, jaké bylo zadáváno heslo původní. Stačí vyplnit a tlačítkem uložit, změnu
potvrdit.
Ve Specializacích se zobrazují přiřazené specializace.
Moje žádosti a Historie popisují, v jakém stavu se nachází podaná žádost a co se
s účtem dělo v historii.
5.
Jak získat SSL Certifikát?
Pro přístup do systému eRecept je nutno mít certifikát, který se vydává pro
zdravotnické zařízení. Generování certifikátu tedy řeší pouze provozovatel
zdravotnického zařízení, nikoliv osoba Zdravotníka. Proto v portálu Externích identit u
osoby nenajdete záložku: Certifikáty.
V případě, zdali se jedná o lékaře předepisující ad usum proprium, lékaře - důchodce
vykonávající svou práci na základě dohody se ZP, lékařku na mateřské dovolené.., je
tomuto lékaři vytvořeno pracoviště na adresu trvalého bydliště. Následně pak může
generovat certifikáty.

Podání žádosti:
•

Na stránkách pristupy.sukl.cz v sekci: Žádosti o přístup k IT systémům SÚKL si
zvolím formulář eRecept Zdravotník stisknu jej.

•

V pop up: Ověření žadatele si zadám osobu, za kterou chci podat žádost. Pokud je v
Externích identitách osoba již registrována např. jako lékař, systém Vás upozorní, že
si můžete podat žádost již pouze jako Lékárník nebo jako Stomatolog.

•

Postupně vyplním celý formulář, nevynechám žádná pole. U typu osoby si vyberu,
zda chci podat žádost za: Lékaře, Lékárníka nebo Stomatologa.

•

Pokud žádáte o předepisování léčebného konopí, zatrhnutím možnosti ANO se Vám
zobrazí seznam specializací, ze kterého prosím vyberte Vaší specializaci za kterou
budete léčebné konopí předepisovat.

•

V případě, že jste lékař předepisující ad usum proprium, lékař - důchodce
vykonávající svou práci na základě dohody se ZP, lékařka na mateřské dovolené...
zaškrtněte ve formuláři možnost ANO. V tomto případě Vám bude v portálu Externích

identit vytvořeno pracoviště na adresu trvalého bydliště. Následně pak může
generovat certifikáty (generování certifikátů viz návod Zdravotnické zařízení).

•

V případě vynechání povinných polí mě systém upozorní červeným polem.

•

Posledním krokem je nahrání Certifikátu (Pfx) nebo certifikátu na USB Tokenu/Čipové
kartě.
V případě použití Certifikátu - Esigner naleznete bližší informace na webových
stránkách: https://www.epreskripce.cz/
V případě volby nahrání certifikátů je nutné kromě nahrání certifikátu zadat i heslo.
Po nahrání certifikátu se objeví v dolní části zelená notifikace: Certifikát byl nahrán.

•
•

•

Po nahrání certifikátů zvolte tlačítko: Podepsat a odeslat. Při správném postupu
obdržíte Číslo žádosti a link, na kterém si můžete prohlédnout stav žádosti. PIN pro
aktivaci přístupu po schválení žádosti Vám bude odeslán na Vaše kontaktní údaje
(poštou do vlastních rukou, pokud jste vybrali písemnou komunikaci). V případě, že
jste vlastníkem datové schránky, bude tato použita.

O

Ověření stavu podané žádosti
•

Na portálu pristupy.sukl.cz je možné si v této fázi ověřit v jakém je žádost stavu a to
stisknutím dlaždice: Ověření stavu podané žádosti.

•

Po zadání: Čísla žádosti se objeví, v jakém je žádost stavu (např. Žádost čeká na
schválení, či žádost byla schválena na SÚKL...). V případě již schválené žádosti by
Vám na kontaktní údaje měla přijít informace i schválení žádosti a o přiděleném čísle
žádosti a PIN. Pokud jste již informace o čísle žádosti a PIN obdrželi, můžeme tedy
přejít k Externímu portálu a Zdravotník si již v této fázi může změnit prozatímní číslo
žádosti na trvalé údaje.

Získání přihlašovacích údajů, nastavení hesla
•

Na portále pristupy.sukl.cz v sekci: Správa přístupů k IT systémům SÚKL, najdete
tlačítko: Správa identit.

•

Ve Správě identit je možné si nyní změnit přístupové údaje pro SÚKL agendu, a to
zadáním Přihlašovacího jména/Čísla žádosti a PIN, které jste obdrželi na vámi
zadaný kontaktní údaj.

•

Po zadání čísla a PIN se dostanete do Externího portálu.

•
Máte zde přidělené nové přihlašovací jméno (číselný kód) a alternativně login
UIID pro ERP, které si musíte zapamatovat, popř. Vám přijde mailem a dále si musíte
zvolit nové 12místné heslo dle pokynů a zkontrolovat kontaktní údaje, na které Vám
přijde nové přihlašovací jméno.

•
Po zadání hesla musíte ještě jednou potvrdit, že jste si zapamatovali nové
jméno.

•

•
•
•

Nyní se již můžete do Správy Identit opakovaně přihlásit novým jménem a heslem,
popřípadě UIID loginem místo přihlašovacího jména. Přihlášení do portálu Externích
identit je možné provést buď rovnou z této obrazovky v dolní části, nebo také opět na
portálu Externích identit ve Správě identit.
Po přihlášení novým jménem a heslem se již bez obtíží dostanete ke svým údajům v
Externím portálu a můžete s nimi pracovat.
V portálu si jako uživatel – Zdravotník můžete kontrolovat a měnit kontakty, heslo,
dívat se do historie apod.
V případě, že jste lékař předepisující ad usum proprium, lékař - důchodce
vykonávající svou práci na základě dohody se ZP, lékařka na mateřské dovolené...V
portálu Externích identit také oproti běžným uživatelům - Zdravotníkům, najdete
záložku nazvanou Certifikáty.

