Předepisování léčebného konopí
V portálu Externích identit na adrese pristupy.sukl.cz, najdete zcela nový formulář:
Předepisování léčebného konopí, sloužící k možnosti přidání specializace předepisování léčebného konopí.
1. Vyplnění formuláře: Předepisování léčebného konopí.
Vyplněním a elektronickým odesláním můžete SÚKL požádat u své specializace
předepisování léčebného konopí.
2. Správa identit – Specializace (kontrola možnosti předepisování léčebného
konopí u specializace)
Po přihlášení do portálu Externích identit – záložka Specializace - se zobrazí přiřazená
specializace s možností předepisování léčebného konopí..

Vyplnění žádosti o předepisování léčebného konopí
•

Na stránkách pristupy.sukl.cz v sekci: Žádosti o přístup k IT systémům SÚKL si
zvolím formulář Předepisování léčebného konopí a stisknu jej.

•

V pop up: Ověření žadatele si zadám osobu, za kterou chci provést žádost o
předepisování léčebného konopí. Osoba musí být již v databázi Externích identit
zavedena. Jedná se o kontrolu, zda už uživatel existuje nebo ne.

•

Postupně vyplním celý formulář, nevynechám žádná pole. Povinné je vyplnění
specializace, na kterou žádáte předepisování léčebného konopí.

•

V případě vynechání povinných polí mě systém upozorní červeným ohraničením
nesprávně vyplněného pole.

•
•
•

•

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. Po schválení žádosti pracovníkem SÚKL Vám bude odeslán
na Vaše kontaktní údaje (poštou do vlastních rukou, pokud jste vybrali písemnou
komunikaci) informace o schválení či zamítnutí žádosti. V případě, že jste vlastníkem
datové schránky, bude tato použita.

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.

Kontrola předepisování léčebného konopí
•

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

•

Ve Správě identit si zadáte Vaše přihlašovací jméno a heslo do portálu Externích
identit.

•

Po zadání čísla a PIN se dostanete do Externího portálu. Zvolte si záložku
Specializace, kde můžete provést kontrolu, zda máte správně nastavenou
specializaci na předepisování léčebného konopí.

