
Informace o lékaři 

Identifikace lékaře  

 
Přes systém Externích identit  

(zadání údajů k přihlášení do IS eRecept) 
 

Při přihlášení bude prováděna kontrola, zda má lékař 
potřebnou specializaci. 

 

Email – nepovinný 

 
Vyplnění pouze v případě zájmu o obdržení oznámení o 

validním odeslání hlášení 
 

Specializace lékaře podle prováděcího právního 
předpisu   

 
Vyplnění specializace lékaře 

(zadání specializace výběrem z číselníku) 
 

Na výběr z číselníkových položek specializací 
vycházejících z vyhlášky č. 236/2015 Sb., v příloze č. 3.  
Specializace musí být navázána na diagnózu pro kterou 

byl individuálně připravovaný léčivý přípravek s 
obsahem konopí pro léčebné použití předepsán. 

A. Informace o pacientovi 

Věková skupina pacienta   

 
Vyplnění věkové skupiny pacienta 

(zadání hodnoty výběrem z číselníku) 
 

Na výběr z číselníkových položek věkového rozhraní 
podle přílohy č. 4 vyhlášky č.236/2015 Sb. 

 
18-35 

36-45 

46-55 

56-75 

76-85 

86 a více 
 

 

Pohlaví pacienta 
 

ŽENA/MUŽ 
 

Číselná diagnóza základního onemocnění, které 
vede ke zdravotnímu problému, pro který byl 
individuálně připravovaný léčivý přípravek 
s obsahem konopí pro léčebné použití 
předepsán  

Vyplnění diagnózy (dle MKN) 
(zadání diagnózy výběrem z číselníku) 

 
Na výběr z číselníkových položek vycházejících ze všech 

diagnóz. 



Číselná diagnóza zdravotního problému, pro 
který byl individuálně připravovaný léčivý 
přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití 
předepsán  

 
Vyplnění diagnózy (dle MKN) 

(zadání diagnózy výběrem z číselníku) 
  

Na výběr z číselníkových položek vycházejících z 
diagnóz (pouze diagnózy pro které může být 

individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem 
konopí pro léčebné použití předepsán). 

 

Trvání nemoci před nasazením léčby 
individuálně připravovaného léčivého přípravku 
s obsahem konopí pro léčebné použití 

 
Vyplnění délky trvání nemoci, pro kterou byla zahájena 

léčba konopím pro léčebné použití 
(zadání hodnoty výběrem z číselníku) 

 
Na výběr z číselníkových položek stanovených       

časových intervalů. 
 

Do 1 roku 

1-2 roky 

3-4 roků 

4-10 let 

10 a více 
 

 

Léčivé přípravky užívané současně s individuálně 
připravovaným léčivým přípravkem s obsahem 
konopí pro léčebné použití  

 
Vyplnění současně užívaných LP 

(zadání skupin LP výběrem z číselníku) 
 

Na výběr z číselníkových položek předem stanovených 
skupin léčivých přípravků (možnost výběru více 

odpovědí). 
 

 Léčiva na nervový systém   

 Analgetika opioidní   

 Analgetika neopioidní   

 Antiepileptika   

 Antiparkinsonika   

 Psycholeptika   

 Psychoanaleptika   

 Jiné 
 

  

  
Léčiva na muskuloskeletární systém 

  

 Protizánětlivá a protirevmatická léčiva   

 Myorelaxancia   

 Jiné 
 

  

 Léčivá na trávicí trakt a metabolismus  

 Léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu  

 Antiemetika  

 Stimulancia chuti  

 Jiné  



 
 

Žádné 
 

 

B. Informace o předepisovaném konopí pro léčebné použití za sledované období 

Kód konopí pro léčebné použití   

 
Vyplnění kódu konopí pro léčebné použití podle přílohy 

č. 1 vyhlášky č.236/2015 Sb., 
(zadání kódů výběrem z číselníku) 

 
možnost výběru více kódů 

 

U každého označeného předepisovacího kódu 
pak následuje další číselník ke stanovení: 

 
Vyplnění lékové formy individuálně připravovaného 
léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné 

použití  
(zadání lékových forem výběrem z číselníku)  

 
možnost výběru více odpovědí 

 
Tvrdá tobolka 

Perorální rostlinný materiál 

Léčivý čaj  

Perorální tekutina  

Kožní tekutina  

Čípek  

Mast  

Krém  
 

 
Vyplnění předepsaného celkového množství konopí pro 

léčebné použití u každého předepsaného kódu  
(vypsaní v gramech) 

 

Doba léčby individuálně připravovaným léčivým 
přípravkem s obsahem konopí pro léčebné 
použití 

 
Vyplnění časového období 

(zadání období výběrem z číselníku) 
 

Na výběr z číselníkových položek (doba se počítá od 
zahájení léčby konopím pro léčebné použití). 

 
méně než 1 měsíc 

1–6 měsíců 

6–12 měsíců 

1–2 roky 

2–3 roky 

3–4 roky 

4-5 let 

6 a vice let 
 

 



C. Informace o průběhu léčby individuálně připravovaným léčivým přípravkem s obsahem konopí pro 
léčebné použití 

Výskyt nežádoucích účinků během léčby 
konopím 

 
ANO/NE 

pokud ano rozbalí se položka k nežádoucím účinkům 
 

Informace o nežádoucích účincích, které se 
během léčby individuálně připravovaným 
léčivým přípravkem s obsahem konopí pro 
léčebné použití vyskytly* 

 
Vyplnění zaznamenaných nežádoucích účinků při léčbě 

konopím pro léčebné použití  
(zadání nežádoucích účinků výběrem z číselníku) 

 
 možnost výběru více odpovědí 

 
Stav euforie 

Změny vnímání okolí, amnézie, poruchy paměti 

Suchost v ústy 

Úzkost 

Zrychlený srdečný tep 

Nevolnost, nauzea, zvracení 

Jiné 
 

 

Hodnocení výsledku léčby individuálně 
připravovaným léčivým přípravkem s obsahem 
konopí pro léčebné použití předepisujícím 
lékařem 

 
Vyplnění zhodnocení léčby konopím pro léčebné 

použití  
(zadání zhodnocení výběrem z číselníku) 

 
Zlepšení zdravotního stavu pacienta 

Zhoršení zdravotního stavu pacienta 

Zdravotný stav pacienta zůstal nezměněn 
 

 

Ukončení léčby 
ANO/NE  

pokud ano, rozbalí se položky – datum a důvody 

Datum ukončení léčby individuálně 
připravovaným léčivým přípravkem s obsahem 
konopí pro léčebné 

 
Vyplnění data ukončení léčby konopím pro léčebné 

použití  
Vypsání ve formátu DD.MM.RRRR 

 

Důvody k ukončení léčby 

 
Vyplnění důvodů k ukončení léčby konopím pro 

léčebné použití 
(zadání důvodu výběrem z číselníku) 

 
možnost výběru více odpovědí 

 
Nežádoucí účinky 

Ekonomické důvody 

Obava ze závislosti 



Neúčinnost léčby 

Projevené kontraindikace 

Vyléčení 

Ukončení bez důvodu 

Úmrtí 

Jiné 
 

 

Místo na poznámky – nepovinné 

* Povinnost hlášení podezření na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky daná zákonem č. 
378/2007 Sb., o léčivech není tímto hlášením dotčena. (viz http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-
ucinek) 

 

 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

