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Občané EU si cení poskytované zdravotní 
péče. Mnozí z nás také cestují, pracují 
nebo studují v jiných zemích EU. 

Je uklidňující vědět, že pokud během 
svého pobytu v jiné zemi EU onemocníte 
nebo vás postihne akutní zdravotní 
problém, budou vám v evropských zemích 
k dispozici elektronické přeshraniční 
zdravotní služby – elektronický recept 
a pacientský souhrn, jejichž účelem 
je chránit cestovatele a zajišťovat jim 
podporu pod značkou „Mé zdraví@EU“.

Tyto služby občanům v Evropě umožňují, 
aby využívali zdravotní péči v zemi, do 
níž cestují, stejným způsobem jako v 
zemi svého bydliště, a to prostřednictvím 
nového digitálního komunikačního 
kanálu. Tento zabezpečený kanál 
poskytuje rychlé, bezpečné a efektivní 
vzájemné propojení vnitrostátních služeb 
elektronického zdravotnictví a výměnu 
zdravotních údajů pacientů. 

S vašimi osobními údaji bude zacházeno 
a budou vždy chráněny v souladu 
se stávajícími právními předpisy EU 
a dosavadní praxí jak v zemi vašeho 
bydliště, tak v zemi, kam cestujete. Kromě 
toho by vás zdravotničtí pracovníci měli 
před tím, než získají přístup k jakýmkoli 
vašim údajům, vždy informovat o vašich 
právech.

Nové elektronické přeshraniční zdravotní 
služby budou postupně zaváděny ve 
25 zemích EU až do konce roku 2025. 
Nejnovější informace o tom, které 
země v současnosti tyto služby nabízejí, 
naleznete na našich internetových 
stránkách Europa.

V této brožuře se dozvíte, co elektronické 
recepty a pacientské souhrny vlastně 
jsou, jak je používat a těžit z jejich výhod. 
Ačkoli jsou uvedené informace rozděleny 
dle  potřeb různých uživatelů, každá z 
uvedených kapitol vám může pomoci 
pochopit, jak tyto služby fungují jako 
celek.

https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_cs
https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_cs


Co znamená pro zdravotnického pracovníka v zemi, 
do níž pacient vycestoval?

Jste lékař (nebo jiný zdravotnický 
pracovník) v nemocnici, který 
byl náležitě vyškolen a získal od 
vnitrostátního příslušného orgánu 
povolení přistupovat ke službám „Mé 
zdraví @ EU“.

Přijde k vám pacient z jiné evropské 
země, u kterého se například během 
služební cesty objevila bolest zad.

Nejprve musíte pacientovi vysvětlit, 
jakým způsobem jsou jeho zdravotní 
údaje přeshraničně zpracovávány, a 
potom jej požádat o průkaz totožnosti. 
V závislosti na tom, jak vaše vlastní 
země přistupuje k ochraně zdravotních 
údajů, může být nezbytné pacienta 
požádat, aby vám udělil souhlas s 
přístupem k jeho údajům.

Poté si můžete od země původu 
pacienta vyžádat prostřednictvím 
zabezpečeného digitálního kanálu 
dokument obsahující jeho pacientský 
souhrn. V pacientském souhrnu 
naleznete nejdůležitější zdravotní údaje 
v úředním jazyce / úředních jazycích 
vaší země. Tyto údaje se mohou týkat 
například mimo jiné alergií, aktuálních 
léků, dřívějších onemocnění a 
podstoupených chirurgických zákroků. 
Mohou vám pomoci poskytnout 
bezpečnější a lepší zdravotní péči. 
Není-li pacientský souhrn dostupný, 
můžete vyšetření provést i bez něj. 

Pacientský souhrn je součástí 
obsáhlejšího souboru zdravotních 
údajů nazývaných elektronický 
zdravotní záznam, který bude postupně 
k dispozici v rámci přeshraničních 
zdravotních služeb. 

Odpovědi na dotazy týkající se 
úhrad zdravotní péče naleznete na 
internetových stránkách Europa.

Pacientský souhrn – ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK

https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_cs


Co znamená pro pacienta v zemi, do níž vycestoval?

Pacientský souhrn - PACIENT

Chystáte se do jiné evropské země na 
konferenci a poté máte v plánu několik 
dní cestovat po různých zajímavých 
místech. 

Jelikož jste na minulé cestě onemocněli, 
před odjezdem si zjistíte, jak lze umožnit 
přístup k vašim zdravotním údajům 
pro případ, že byste v zahraničí museli 
navštívit zdravotnického pracovníka. 

Při pobytu v cizině se necítíte dobře. 
Najdete si kliniku, která nabízí služby 
„Mé zdraví @ EU“. 

Představíte se lékaři a ukážete mu 
příslušný průkaz totožnosti. Lékař by 
vám měl vysvětlit, jakým způsobem 
budou vaše údaje přeshraničně 
zpracovávány, a může vás také 
požádat o souhlas s přístupem k vašim 
zdravotním údajům prostřednictvím 
pacientského souhrnu. 

Lékař obdrží váš pacientský souhrn 
ve svém jazyce prostřednictvím 
zabezpečeného digitálního kanálu. 
Tento souhrn obsahuje nejdůležitější 
zdravotní údaje například o vašich 
případných alergiích, aktuálních 
lécích, dřívějších onemocněních 
nebo podstoupených chirurgických 
zákrocích. To lékaři pomůže poskytnout 
vám při pobytu v zemi, do níž jste 
vycestovali, bezpečnější a lepší 
zdravotní péči. 

Není-li váš pacientský souhrn dostupný, 
obraťte se na svůj příslušný vnitrostátní 
orgán, abyste se dozvěděli, jak můžete 
těchto přeshraničních služeb využívat.

Odpovědi na dotazy týkající se 
úhrad zdravotní péče naleznete na 
internetových stránkách Europa.

https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_cs


Co znamená pro lékárníka v cílové zemi?

Elektronický recept - LÉKÁRNÍK

Jste lékárníkem, který byl náležitě 
vyškolen a získal od vnitrostátního 
orgánu odpovědného za elektronické 
zdravotnictví povolení nabízet 
elektronické přeshraniční služby. 
Pracujete v lékárně, která může 
poskytovat služby „Mé zdraví @ EU“.

Přijde k vám pacient z jiné evropské 
země a chce si zakoupit léky předepsané 
lékařem v zemi svého bydliště. 

Nejprve musíte pacientovi vysvětlit, 
jakým způsobem jsou jeho zdravotní 
údaje přeshraničně zpracovávány, a 
potom jej požádat o průkaz totožnosti. 
V závislosti na tom, jak vaše vlastní 
země přistupuje k ochraně zdravotních 
údajů, může být nezbytné pacienta 
požádat, aby vám udělil souhlas s 
přístupem k jeho údajům. Poté můžete 
jeho údaje zadat do zabezpečeného IT 
systému, abyste ověřili jeho totožnost.

V této fázi si můžete prostřednictvím IT 
systému vyžádat elektronický recept. 
Bude v jazyce pacienta a ve vašem 
vlastním jazyce / vašich vlastních 
jazycích.

Může se stát, že budete muset 
pacientovi vydat léčivý přípravek s 
jiným názvem, než má přípravek, který 
pacient obvykle dostává v zemi svého 
bydliště. Jakmile pacientovi vysvětlíte, 
jak lék užívat, a vydáte mu jej, musíte 
tuto informaci zaslat do země pacienta, 
abyste předešli tomu, že lék bude vydán 
vícekrát na základě téhož předpisu.
 
Odpovědi na dotazy týkající se 
úhrad zdravotní péče naleznete na 
internetových stránkách Europa.

https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_cs


Co znamená pro pacienta na dovolené či při dočasném 
pobytu v zemi, do níž vycestoval?

Elektronický recept – PACIENT 

Chystáte se na letní dovolenou v jiné 
zemi EU. 

V zahraničí se u vás objeví alergická 
reakce. Bohužel jste si před odjezdem 
nestihli vyzvednout svůj lék na alergii. 
V zemi, do níž jste vycestovali, si 
najdete lékárnu poskytující služby „Mé 
zdraví @ EU“. 

Přijdete k lékárníkovi a ten vám 
vysvětlí, jakým způsobem jsou vaše 
údaje přeshraničně zpracovávány. V 
závislosti na tom, jak země, do níž 
jste vycestovali, přistupuje k ochraně 
zdravotních údajů, může být nezbytné, 
abyste podepsali formulář, jímž 
lékárníkovi udělíte souhlas s přístupem 
k vašim údajům.

Lékárník vás požádá o průkaz totožnosti, 
ověří vaši totožnost prostřednictvím 
zabezpečeného IT systému a poté 
prostřednictvím téhož systému obdrží 
elektronický předpis. 

Může se stát, že vám bude vydán lék s 
jiným názvem, než má lék, který obvykle 
dostáváte v zemi svého bydliště, 
nebo že počet jednotek v balení bude 
odlišný od léku, na který jste zvyklí; v 
tom případě vám lékárník poskytne 
vysvětlení. Příbalová informace bude 
v jazyce země, do níž jste vycestovali, 
lékárník vám tedy vysvětlí, jak lék 
užívat. 

Informace o vydaném léčivém 
přípravku budou prostřednictvím IT 
systému zaslány do vaší domovské 
země. Díky tomu vám bude možné 
poskytnout bezpečnější a lepší 
zdravotní péči.

dOdpovědi na dotazy týkající se 
úhrad zdravotní péče naleznete na 
internetových stránkách Europa.

https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_cs
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