
ERRE
ERRE je po£íta£ový program ur£ený pro vystavení ºádosti o elektronický recept a zpracování odpov¥di
z Centrálního úloºi²t¥ ú°adu SUKL.
Jádrem programu je soubor ERRE.EXE, který b¥ºí na po£íta£ích 32bit a pozd¥j²ích. Je odlad¥n pro
systém Windows 10, m·ºe b¥ºet i na Windows 7 nebo 8, v emulaci i na systému Linux. Pro sí´ové komu-
nikace !ale pouºívá pomocné moduly ErpThemis.exe a SUKL.dll. Tyto 2 moduly primárn¥ vyuºívají
nástroje z prost°edí Windows a to zejména knihovny t°íd Framework alespo¬ 4.6.2. V tomto smyslu je
ERRE zna£n¥ závislý na výrobcích Microsoftu. Framework je obvyklou sou£ástí Windows 7 a vy²²ích.
Na po£íta£ích s jiným opera£ním systémem by bylo nutné nainstalovat a pouºít n¥jaký emulátor tohoto
rozhraní, ²ance na úsp¥ch je ale velmi malá.. P°i pouºití star²ích Windows 7, 8 m·ºe být nezbytné nain-
stalovat hot�x kv·li ²ifrovaným p°enos·m dat nebo lépe se pokusit celý systém upgradovat (ani potom
není bohuºel 100% zaji²t¥no, ºe systém bude schopen se Suklem komunikovat). Smyslem p°ípadného
upgrade je zejména zavedení FrameWork 4.6.2 nebo vy²²í.
Po£íta£ MUSÍ být aktivn¥ p°ipojen k internetu.
ERRE se dodává v balí£ku ERRE.ZIP, v n¥mº jsou jmenované 3 klí£ové soubory. Auto°i do balí£ku je²t¥
p°ikládají £íselník lék· dlp_lecivepripravky.csv který má strukturu a obsah £íselníku vydaného SUKL
na podzim 2017. Vystavování recept· pro hromadn¥ vyráb¥né léky je prakticky nemyslitelné bez tohoto
£íselníku.
ERRE.ZIP zkopírujte do libovolného adresá°e a rozzipujte. V adresá°i musí tedy být:

ERRE.EXE (cca 250kB)
ErpThemis.exe (cca 10kB)
SUKL.dll (cca 150kB)
dpl_lecivepripravky.csv (cca 11MB)

Poslední soubor m·ºe mít jakékoliv jiné jméno, musí mít ale odpovídající strukturu. Jméno souboru
£íselníku je nutné uvést v kon�guraci pod tla£ítkem CFG.
Auto°i dále do balí£ku p°ikládají vlastní demonstra£ní certi�kát SuklCerti�kát.pfx, který je ur£en pro
usnadn¥ní prvních krok· s programem.

Certi�káty
Certi�káty jsou podstatnou podmínkou funk£nosti programu, bez nichº sám o sob¥ nemá význam. Jejich
zprovozn¥ní bývá pro laiky £asto obtíºné. K normálnímu provozu jsou nutné 2 certi�káty.
1) Osobní kvali�kovaný certi�kát = soubor formátu .pfx nebo .p12 . Obvykle ho prodává �eská Po²ta
a jeho ú£innost je podmín¥na osobním heslem.
2) Certi�kát SUKL = soubor formátu .pfx nebo .p12, který je vydáván na ºádost podanou na SUKL.
Jeho £innost je podmín¥na heslem, které se k n¥mu váºe.
Na základ¥ dohody se SUKLem obdrºí budoucí uºivatel CU (Centrálního úloºi²t¥) p°ístupový kód (cca
34 znak·), související heslo a Kód pracovi²t¥.
Pro p°ístup ke sluºbám SUKL jsou celkov¥ tedy t°eba 2 certi�káty (po£íta£ové soubory) 3 hesla a 2 znakové
kódy. Oba certi�ka£ní soubory umíst¥te do stejného adresá°e v n¥mº ERRE pracuje. Jinde nemají pro
tento program význam! Dále je nutné(!) suklový certi�kát IMPORTOVAT do úloºi²t¥ (Windows).
(Tento krok je £asto podce¬ován, ale je nezbytný. V¥t²inou sta£í poklepat na p°íslu²ný soubor certi�kátu
a nechat se vést systémem.) Naopak máte-li suklovský certi�kát uloºen z minulosti kdesi ve Windows,
musíte ho exportovat s privátním klí£em do domácího adresá°e ERRE. (Pozn.: �asto se stává, ºe Osobní
certi�kát je vystaven star²í normou nap°. pro WinXP a pro ²ifrování ve Win10 selºe. V takovém p°ípad¥
je nutné vystavit bu¤to nový nebo starý konvertovat (nap°. pomocí IcaPfxTool a pod.))
Program ERRE se spou²tí p°íkazem ERRE.EXE (jakkoliv z p°íkazové °ádky, z ikony, vzdálen¥, ze scriptu
apod.) P°i prvním spu²t¥ní vás program vyzve k zadání jmen certi�kát· a hesel. Pro usnadn¥ní na za£átek
m·ºete v Kon�gura£ním okn¥ (CFG) pouºít tla£ítko Demo Certi�kát, který je ur£en pro zku²ební provoz.
V kaºdém p°ípad¥ (i demonsta£ním) je nutné zadat jméno souboru Osobního certi�kátu a jeho heslo.
Dal²ím úvodním krokem by m¥lo být otestování certi�kát· a spojení (tla£ítka Test certi�kát· a Test
spojení SUKL). Pokud testy dopadnou dob°e, m·ºete se pokusit poºádat SUKL o elektronický recept.



Elektronický recept.
Do polí£ka Lék 1 napi²te kód léku - pokud ho znáte. Pokud ne, sta£í napsat jen jeho £ást nebo £ást názvu
léku. P°ítomný £íselník nabídne odpovídající léky, z n¥hoº vyberete ten ºádaný. Dal²í moºnosti zadání léku
jsou Zkratkou, Razítkem, tla£ítkem IPLP nebo výb¥rem star²ího receptu z archivu. K odeslání poºadavku
je pot°eba je²t¥ vyplnit údaje o pacientovi. Zejména jeho Rodné £íslo, Jméno, P°íjmení, Poji²´ovnu, Ulici,
�p., Obec a její PS�. V²echny tyto údaje musí obsahovat alespo¬ 1 znak, Rodné £íslo nejmén¥ 9 cifer,
Poji²´ovna práv¥ 3 cifry, PS� práv¥ 5 cifer. Ke správnému vypln¥ní je t°eba je²t¥ uvést Datum vystavení,
Datum expirace receptu a Datum narození pacienta. Tyto 3 poslední údaje se program pokusí doplnit
sám, ale jsou k dispozici pro úpravu. (Program na prázdné datum doplní dne²ní, do Expirace je moºné
psát nap° +3 pro jednociferné posuny, +p jako p·l roku apod.) Poslední vºdy povinnou poloºkou je
Mnoºství.
Pokud je v²e alespo¬ formáln¥ v po°ádku, rozsvítí se zelen¥ tla£ítko SUKL a poºadavek m·ºe být odeslán
stisknutím tohoto tla£ítka. Po internetu je zadán poºadavek do CU. Program £eká na odpov¥¤ maximáln¥
20 vte°in, potom poºadavek p°eru²í. P°i obdrºení odpov¥di ukáºe 12místný kód receptu. Celý recept je
moºné ihned vytisknout nebo zru²it. Pacientovi je moºné sd¥lit kód jakýmkoliv zp·sobem, lékárna by si s
ním teoreticky m¥la poradit. (Tiskárna m·ºe vytisknout i £árový kód, pokud máte instalovaný font nap°.
"code128.ttf", p°iloºený v balí£ku erre.zip. Font se instaluje poklepáním na tento soubor.)

Dal²í tla£ítka a funkce
Test certi�kát· se nemusí provád¥t £asto, nejspí²e se uºije p°i po£áte£ních krocích s programem. Cer-
ti�káty bude ale nutné kv·li omezené platnosti inovovat. Neplatnost certi�kátu m·ºe být p°í£inou ne-
funk£nosti programu.
Test p°ipojení se asi m·ºe provád¥t £ast¥ji. Je jenom iluzí, ºe p°ipojení k CU bude bez výkyv·. P°eru²ení
spojení bude patrn¥ jednou z nej£ast¥j²ích p°í£in nefunk£nosti. Spole£n¥ s fyzickým p°ipojením test
kontroluje funk£nost ²ifrování sukl-certi�kátu.
Test osobního podpisu je zp°ístupn¥n kv·li moºným rozdíl·m ²ifrování ve Win 7,8,10. Pokud test
neprob¥hne úsp¥²n¥ m·ºe být chyba v nastavení os.certi�kátu a hesla nebo v systému Windows (bude
patrn¥ pot°eba upgrade). Pokud test prob¥hne úsp¥²n¥ a p°esto se nelze spojit s CU, jsou chybn¥ nas-
taveny osobní údaje CFG (Kód CU, Kód pracovi²t¥).
Test £íselníku otestuje pouze p°ítomnost (hledá ho v aktuálním adresá°i, ale pokud je uveden s cestou
m·ºe být umíst¥n i extern¥). Dál zkontroluje jen formální strukturu. (Auto°i povaºují pé£i SUKLu o £ísel-
ník za nedostate£nou a tudíº nemohou dát p°esný návod, jak £íselník inovovat (patrn¥ z internetovských
stránek SUKL)).
Nastavení tiskárny není okamºit¥ nutné, program se snaºí spojit s výchozí tiskárnou zavedenou v sys-
tému Windows. Pokud nastanou potíºe s tiskem, m·ºete nej£ast¥ji citovat zde jméno tiskárny. Nastavení
je uloºeno v lokálním souboru erre.prn
Zkratky lék· usnadní zadávání lék· do polí£ek Lék 1/2. Svých 30 £astý lék· si m·ºe uºivatel zapsat
pod 4písmenovou zkratku (Zkratka m·ºe být t°eba i 2 písmenová). Je dobré si zvolit zkratky tak, aby
nevylou£ily hledání podobných slov v £íselníku (je dobré do zkratky zadat nap°. £íslici). Seznam je uloºen
v lokálním souboru erre.def
Zkratky m¥st usnadní zadávání jména obce. P°edpokládá se, ºe léka° obsluhuje pacienty vícemén¥ z
jedné obce. 20 zkratek doplní rychle jméno obce i s PS�. Seznam je uloºen v lokálním souboru erre.twn
Zavést razítko je dal²í moºné zrychlení práce. P°edpokládá se, ºe n¥které recepty (a´ uº 1 nebo 2
poloºkové) vydává léka° £asto. �astý recept je zde zapamatován jako razítko. Pozd¥ji se vyvolá tla£ítkem
Razítko vedle polí£ka Lék 1/2. K rychlému vystavení poºadavku uº sta£í potom jen doplnit údaje o
pacientovi. Seznam je uloºen v lokálním souboru erre.stp
Zavést IPLP do seznamu Individáln¥ p°ipravovaných lé£iv je moºné - 36 p°ednastavených receptur si
uºivatel m·ºe zavést pod 36 o£íslovaných tla£ítek a názvem receptury. IPLP se vyvolá tla£ítkem IPLP
vedle polí£ka Lék 1/2. Seznam je uloºen v lokálním souboru erre.ipl
Prázdný eRecept je tla£ítko, které patrn¥ bude vyuºito s kaºdým novým pacientem. Vy£istí celý for-
mulá° ºádosti.
Prázdný Pacient vymaºe v²echny osobní údaje pacienta z aktuálního formulá°e poºadavku. Ve formulá°i
z·stávají údaje o léku (i s p°ípadnou Dg.).



Poslední SUKL kód si program pamatuje od chvíle posledního úsp¥²ného spojení s CU a vystavení
12místného kódu aº do dal²ího úsp¥²ného poºadavku. Je mín¥n pro p°ípad, ºe se recept nepoda°í nap°.
vytisknou na papír a pacient stále £eká, nebo k evet. následnému zru²ení poºadavku p°i chyb¥. Poslední
kód i s celým formulá°em je ov²em moºné rovn¥º pohodln¥ vyvolat z Historie.
P°edkontrola se m·ºe provést v okamºiku, kdy semafor okolo hlavního tla£ítka SUKL stále svítí £erven¥
a uºivatel neví, co má ²patn¥. Kontrola se ale provádí pouze na formální stránku poºadavku, nikoliv na
obsahovou stránku. P°esný popis správnosti obsahu formulá°e je jedním z nejslab²ích míst koncepce
eReceptu, kv·li nedostate£né dokumentaci ze strany SUKL. Proto je moºné se pokusit odeslat poºadavek
i kdyº semafor svítí £erven¥ a usp¥t; rovn¥º je díky této slabosti moºné se i p°es zelený semafor do£kat
zamítnutí poºadavku. (Za potíºe vzniklé z t¥chto d·vod· auto°i programu nemohou.)
Detail eReceptu otvírá okno s dopl¬kovým formulá°em, kde jsou (obvykle) nepovinné údaje jako Dg.,
Hradí nemocný, Opakování, údaje o ºádajícím léka°i apod. Tyto údaje jsou odd¥lené, protoºe se p°ed-
pokládá, ºe budou vyuºívány je výjime£n¥.
Uloºit/P°e£íst je pomocná funkce, kdy si lze do£asn¥ zapamatovat obsah jednoho práv¥ psaného for-
mulá°e, aby si jej bylo moºné v p°íhodné chvíli op¥t vyvolat.
Demo eRecept slouºí jen jako ukázka pro první kroky z programem. Naplní formulá° zaru£en¥ správnými
údaji (zaru£ené jsou na podzim 2017 v dob¥ vývoje programu, pozd¥ji to tak samoz°ejm¥ nemusí být).
Slovo se bude hledat ... je jedna z nejsiln¥j²ích funkcí programu. Kaºdý úsp¥²n¥ realizovaný poºadavek
se zapisuje do historie (do lokálního souboru erre.his). V historii lze vyhledávat jakékoliv slovo (°et¥zec),
nej£ast¥ji je to P°íjmení, Název léku, Datum, Rodné £íslo apod. Roleta nabídne v²echny nálezy, které
hledané slovo obsahují. Výb¥rem se zobrazí historický údaj do formulá°e v£etn¥ SUKL kódu. Formulá°
se tak dostane do stavu t¥sn¥ po úsp¥²ném p°ijetí odezvy z CU.
Záznam jednoho ereceptu má velikost p°ibliºn¥ 1kB, £ili p°i frekvenci 50 recept· denn¥ se nashromáºdí
do souboru cca 12MB za rok, coº je velmi úsporný záznam. P°ípadná ztráta tohoto soubou m·ºe být
velmi bolestná, je dobré ho zálohovat.
Funkce má dva mody: horní tla£ítko "?" je d·leºit¥j²í a hledá v Historii. Spodní tla£ítko "?" je mén¥
d·leºité, ale umoºní hledat v externí kartotéce alespo¬ nacionále Pacienta. Týká se ale pouze Kartoték
budovaných v programech Obolus, Dositech 8/9, a Dech32, které mají auto°i programu pod kontrolou.

�íselník lé£iv
�íselník lé£iv je jednou z nejv¥t²ích slabin koncepce eReceptu a je neuv¥°itelné, ºe by o tom státní ústav
nev¥d¥l. V sou£asné dob¥ není moºné odeslat korektní poºadavek na erecept do CU bez toho, aby nebyly
p°esn¥ uvedeny poloºky (Kód, Název, Forma, Síla, Balení, ATC). P°esn¥ znamená, ºe jediný odli²ný
znak v n¥kterém z t¥chto 6 údaj·, vede k odmítnutí poºadavku. Z toho d·vodu je prakticky nemoºné
bez £íselníku poºadavek odeslat. Problém je tedy v tom, ºe k provozu eReceptu musí mít kaºdý uºivatel
vºdy po ruce aktuální £íselník, který vydává SUKL. Pokud ne, podstupuje léka° riziko, ºe jeho pacienti
nedostanou lék.
V sou£asné dob¥ není autor·m programu známa adresa, na níº by bylo moºné garantovat automatické
inovování £íselníku. Na podzim 2017 je ke staºení na
https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/databaze-lecivych-pripravku-dlp
soubor s nep°edvídatelným názvem, v n¥mº je zazipováno n¥kolik £íselník·. Program ERRE vyuºívá
databázi s názvem dlp_lecivepripravky.csv
Aby bylo moºné efektivn¥ji £elit p°ípadným problém·m s £íselníky, umí ERRE pracovat i s £íselníkem
LEKY od VZP. Ten je k dispozici na portálu VZP, je ov²em rovn¥º v zazipované form¥ v souboru s
nep°edvídatelným názvem. Je nutno podotknout, ºe £íselník VZP obsahuje mén¥ poloºek a v·bec není
garantována jejich shoda s £íselníkem SUKL a VZP vydává sv·j £íselník se zpoºd¥ním.
Celý problém £íselníku je samoz°ejm¥ um¥lý, protoºe Kód lék byl zaveden práv¥ proto, aby identi�kace
byla jednozna£ná podle n¥j a nedocházelo k rozpor·m. Detailní pouºívání £íselníku tímto ne²´astným
zp·sobem ale ke spor·m nepochybn¥ povede. Auto°i ERRE pochopiteln¥ nemohou zajistit, aby £íselník
v ordinaci léka°e a na CU byl vºdy stejný. Je na uºivateli, aby se s tím vyrovnal.

Umíst¥ní a záloha
Program ERRE m·ºe b¥ºet v libovolném adresá°i. Auto°i doporu£ují, aby si uºivatelé zvolili ko°enový
adresá° na disku jako nap°. C:\erre. Krom¥ toho program je schopen komunikovat s programy Obolus,



Dositech 8/9 a Dech32 - v tom p°ípad¥ doporu£ujeme, aby si zájemci z °ad uºivatel· t¥chto program·
rozzipovali balí£ek erre.zip v adresá°ích C:\obolus\erre, C:\dositech\erre nebo C:\dech32\erre. Pokud
toto pravidlo bude dodrºeno, bude kaºdý z citovaných program· schopen komunikace s ERRE.
Program (krom¥ toho, ºe vyuºívá systém) pracuje pouze ve svém domovském adresá°i a v²echna data
hledá v n¥m. (Jedinou výjimkou je úloºi²t¥ Windows, kde ov¥°uje certi�kát SUKL.) Voliteln¥ m·ºe
pouºívat i soubory mimo domovský adresá°: je to £íselník lé£iv, který je moºné nakon�gurovat i s cestou
pod tla£ítkem CFG, a dále pro £tení m·ºe vyuºít Kartotéky program· Dositech 8/9, Obolus a Dech32,
pokud se tyto programy nacházejí na stejném disku jako domovský adresá°. Kartotéku hledá v tomto
po°adí; na kterou d°íve narazí, tu pouºije.
Zápis na disk program provádí výhradn¥ jen do svého domovského adresá°e!
Erre je koncipován jako p°enositelný systém; tedy tak, aby ho uºivatelé mohli snadno pouºít na více
po£íta£ích. Nap°íklad je moºné mít domovský adresá° programu na �asdisku a pouze ho zasunout do
hostitelského po£íta£e. Jedinou podmínkou provozu na "cizím" po£íta£i (samoz°ejm¥ krom¥ opera£ního
systému a internetu) je import suklovského certi�kátu do hostitelského úloºi²t¥.
Odsud vyplývají i pravidla pro zálohování. Objem dat je z hlediska 21. století miniaturní. Sta£í tedy
zkopírovat celý obsah domovského adresá°e (ºádné podadresá°e neobsluhuje) kamkoliv jinam na disk
nebo na záloºní medium. St°edobodem zájmu zálohování je soubor erre.his, v n¥mº se uchovávají data
o kaºdém úsp¥²n¥ odeslaném ereceptu. Velikost dat se odhaduje na cca maximáln¥ 10MB/rok. Ostatní
soubory jsou vícemén¥ nahraditelné.

Záruka

Program ERRE je autorským dílem a je podle zákona p°íslu²n¥ chrán¥n. Je voln¥ ke staºení na stránkách
themis jako www.themis.cz/erre.zip . Pro drºitele licence na Obolus nebo pro £leny spolku Dositech z.s.
není jeho uºívání ni£ím omezeno a tuto licenci auto°i garantují. Ostatní zájemci mohou ERRE pouºívat
minimáln¥ do poloviny roku 2018 rovn¥º voln¥. Auto°i doufají, ºe celý státní projekt eReceptu bude
zru²en nebo alespo¬ zdobrovoln¥n a program p°estane mít význam. Pokud by se to nestalo, rozhodnou
b¥hem £ervence 2018 o dal²ím pokra£ování. Jelikoº se program opírá o ²patn¥ koncipovaný a nedostate£n¥
zaji²t¥ný projekt eReceptu, nemohou auto°i dávat ºádnou záruku jeho funk£nosti. Na cest¥ k hladké
komunikaci s CU je tolik nesmyslných i nep°edvídatelných p°ekáºek, ºe to prost¥ v tomto rozsahu není
moºné.

Program ERRE vytvo°ili auto°i ob£anského sdruºení Themis, které je dnes také zapsaným spolkem.
Autorskou odpov¥dnost lze dohledat na adrese sdruºení Themis, 28. °íjna 563, 51101 Turnov,
themis@themis.cz.
Motivací k vytvo°ení tohoto programu byly £etné poºadavky léka°· v souvislosti s kampaní vlády �R k
povinnému zavedení eRecept· v £eském zdravotnictví. Spole£nost Themis není v ºádném p°ípad¥ agentem
této kampan¥ ani spolupracovníkem SUKL. Projekt eReceptu auto°i ERRE nijak nepodporují a povaºují
ho za nezodpov¥dn¥ vykonstruovaný a ve svém d·sledku za ²kodlivý. Program vznikl pouze jako berli£ka
proti hrozb¥ zániku soukromých ordinací v �R. �lenové sdruºení Themis jsou autory léka°ských program·
Obolus, Dositech a Dech32, které vznikly na podporu ustavení nezávislého zdravotnictví a zdravotního
poji²´ovnictví po ochabnutí komunismu po roce 1990. Program ERRE je tedy ur£en hlavn¥ pro podporu
uºivatel· t¥chto program·. Projekt eReceptu ale nemá s nezávislostí zdravotnictví, léka°· ani soukromých
praxí zdaleka nic spole£ného. Auto°i jsou si naopak v¥domi toho, ºe eRecept je nástroj státu, jak tuto
nezávislost naru²it a rozbít. Nejrad¥ji bychom byli, kdyby eRecept byl zru²en, event. dotován pro zájemce
nebo nad²ence a program ERRE by v·bec nebyl pot°eba.

www.themis.cz/erre.pdf
www.themis.cz/erre.zip

(verze textu 1.12) Themis, podzim 2017.


